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)Objectivisme( ١ ـ ابژکتیویسم

و مطلقگرایانه و یکجانبه است نگرشی عینیگرایی، یا ابژکتیویسم 
بنابراین،محدودومخدوشبهروندشناختانسانومحصولآن.اینطرز
فکرمعتقداستکهشناختعلمیبایددرسرحدخوِدفاکتهاواشیاء)ُابژه(
انتقادیوبه وآنچهعینیتداردمتوقفگرددونمیتواندونبایدبهارزیابی

استنتاججانبدار،حزبیوایدئولوژیکمنجرشود.
باالتر گویا که است علم در »بیطرفی« نوع یک مدافع ابژکتیویسم
است. غیرممکن واقع در که چیزی دارد؛ قرار طبقاتی منافع و طبقات از
ابژکتیویسممرزهایخردانسانیرامحدودمیکندوطرحمسائلاجتماعیو
نتیجهگیریهاییراکهازجهانبینیناشیشود،غیرعلمیوغیرمنطقیمیداند
دو ابژکتیویسموسوبژکتیویسم واقع در راذهنی)سوبژکتیو(مینامد. آن و
روییکسکهاندوعلٰیرغمتفاوتظاهری،پیوندینزدیکدارند،زیراهر
دومطلقگرایانهباروندشناختبرخوردمیکنند.ابژکتیویسمـعینیگراییـ
رانبایدباقضاوتعینی)ابژکتیو(اشتباهکرد.قضاوتعینیبهمعنایآناست
کهپیشداوریهاوتمایالتوآرزوهایخودرابههنگامبررسیونتیجهگیری
وقضاوتواردحسابنکنیموفقطبهواقعیتموجودوبهفاکتهایعینیبه
طورهمهجانبهودرتمامیتآنتوجهداشتهباشیم.چنینروشیدرستاست
ومحصولشناختمامطابقباواقعاست.ولیابژکتیویسم)عینیگرایی(به
بهانٔهعینیتوبامطلقکردنآن،هرگونهبرخوردطبقاتیرانفیمیکندوهر
گونهنتیجهگیریایدئولوژیکازبررسیهارامنکرمیشود.ابژکتیویسمعماًل
روندتکاملتاریخراکهثمرٔهفعالیتانسانهاوگروههایاجتماعیوطبقات
وقانونمندیهایمربوطبهآناستنفیمیکند.مارکسیسممعتقداستکه
جانبداریمغایرباعلمیتوعینیتنیست،بلکهبرعکس،هریکدیگریرا

ایجابمیکند.
اهمیتاینمسئلهدرعلوماجتماعیودرمبارزٔهاجتماعیفراواناست.



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ١٠

)Apartheide( 2 ـ آپارتاید

بیانمیکند را نژادی تبعیض اشکالوحشیانٔه از یکی انگلیسی واژٔه این
ودراصلعبارتاستاز:سیاستتبعیضیکهنژادپرستانکشورجمهوری
اعمال کشور آن هندیان و بومی سیاهپوست اکثریت علیه جنوبی آفریقای

میکنند.
ازنظرلغویبهمعنای»مجزاوجدانگهداشتن«است.آپارتایدیعنیجدا
اقامتدر به آنها نژادهایغیرسفید،مجبورکردن به افرادمتعلق نگهداشتن
محالتواستانهایخاص،محرومکردنآنهاازکلیٔهحقوقسیاسیوامکان
تحصیلوپیشرفت.درمناطقیکهسیاهپوستانمجبوربهاقامتدرآنمیشوند
وحقخروجازآنراندارند،حداقلامکاناتزندگینیزموجودنیست.بر
کشورهای ُدَوِل و سوسیالیستی ُدَوِل اقدامات همچنین و مردم مبارزٔه اثر
آسیاییوآفریقایی،رسمًاآپارتایدغیرقانونیشناختهشدوسازمانمللمتحد
قطعنامههایچندیعلیهآنتصویبکرد،وآپارتایدرانقضصریحوخشن
و ریشه خود که امپریالیستی ُدَوِل سیاست اثر بر ولی دانست. بشر حقوق
شیؤه این همچنان هستند، نواستعمار و استثمار و نژادپرستی سرچشمٔه

ضدانسانیوخشنتبعیضنژادیحکمفرماست.

)Opportunisme( ٣ ـ اپورتونیسم

اینواژهدرمفهوموسیعخودبهمعنایموضعگیریفاقداصولیتوفاقد
بهمقتضایدگرگونی ایدهایواخالقیاست؛موضعیکه نظر از استحکام
تغییر جهت دهد. عوض شود و  بیاید باد ازهرطرفیکه اوضاعواحوالو
موضع که: است روشی از عبارت سیاست در واژه این مشخص معنای
طبقاتیواصولیتواستحکامآنراترکگفتهودرعملبهمنافعپرولتاریاو
زحمتکشانخیانتمیکند.اپورتونیسمنتیجٔهتسلیمعناصرنااستواردرجنبش



١١امیرنیکآیین

اپورتونیسممنافعطبقٔهکارگر ایدئولوژیبورژواییاست. برابر کارگریدر
انقالب و مبارزٔهطبقاتی از و قرارمیدهد منافعسرمایهداری فرع و تابع را
سوسیالیستیدستمیکشد،وبهاینترتیب،بهرفورمیسمواداره کنندٔه امور 
سرمایه داری منجر می شود.اپورتونیسمضربههایمهلکیبهکارسازماندهی
نبردطبقاتیواردمیکند،چراکهسمتگیریدرستواصولیتوقاطعیت

راازآنمیگیرد.
نمونههایبارزاپورتونیسمعبارتنداز:روشرهبرانانترناسیونالدّومو

هماکنونرهبراناحزابسوسیالدموکرات.

)Opposition( ۴ ـ اپوزیسیون


درجامعٔهسرمایهداریبهگروهیازافرادیکجامعهکهباسیاستدولت،
اپوزیسیون میگویند. )مخالف( اپوزیسیون نیستند، موافق کل، یا جزء در
به بیپایهاستوگاهاصولی، بهدالیلمختلفیاعالمشودکهگاه میتواند
گروهی یا حزب واژه، این سرمایهداری. کشورهای پارلمانهای در ویژه
را دیگری برنامٔه و ندارند شرکت دولت در که میدهد نشان را احزاب از
تضاد شالودٔه بر میتواند اپوزیسیون البته اینصورت، در میکنند. پیشنهاد
طبقاتینباشدوفقطمربوطبهجنبههایغیراساسیمسائلکشوری،یاناشی
ازنارضاییازشخصیتهایاسهمیباشدکهازحکومتبهاینیاآنحزبو

گروهرسیدهاست.
درمکانیسمدموکراسیبورژوایی،اپوزیسیونیکعنصرضروراستو
تجربهنشاندادهاستکهحذفاپوزیسیون،بههرطریقیانجامشود،منجربه
اتخاذسیاستراستگرایافراطیودرنهایتامر،فاشیسممیشود.احزاب
انقالبیکارگریدرجوامعسرمایهدارینمایانگرواقعیاپوزیسیوناصولیو

قاطعنسبتبهسیاستبورژوازیهستند.



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ١2

)Apolitisme( ـ آپولیتیسم �

جریان در شرکت از خودداری سیاست، به نسبت القیدانه روش یعنی
سیاسی،سرباززدنازاتخاذمشیصریحسیاسی.اینواژهازریشٔهپولیتیک
القیدی است. شده ترکیب نفی مفهوم با »آ« پیشوند و سیاست معنای به
رژیمهای در عمدًا آن از احتراز و سیاسی حیات به نسبت بیاعتنایی و

سرمایهداریبینتودههایمردمرواجدادهمیشود.
عدمشرکتدرامورسیاسیوعدمتوجهبهحیاتاجتماعیوسیاسی،

عللوانگیزههایمختلفدارد:
وسایل همٔه با میکنند سعی سرمایهداری کشورهای زمامداران اّول(
تودههارادرعقبماندگیایدئولوژیکینگاهدارند،وتوجهآنهاراازمسائل
مسائل و روزمره زندگی و فرعی کلی به مطالب به خود، اجتماع و میهن

شخصیمنحرفسازند.
احزاب و دولتها سیاست از اقشار برخی سرخوردگی خاطر به دّوم(

حاکم،ووعدههایتوخالیآنها،وسپسعملنکردنبدانهاست.
کردن ممنوع شکل به فشار اعمال طریق از همچنین روش این سوم(

شرکتدرسیاستبرایاقشارخاصاجتماعیبهزوراجرامیشود.
تا است حرفهای سیاستبازان برای بهانهای آپولیتیسم گاه چهارم(
تودههایعقبماندهراکهازبندوبستهایسیاستمدارانبهجانآمدهاند،

جلبکند.
القیدینسبتبهسیاستومسائلمیهنیوطبقاتیواجتماعیکاماًلبه
سودمحافلزمامدارمرتجعضدخلقیاست.زیرازحمتکشانراازنبردبه
تعیینسرنوشت در ازشرکت طبقاتی، مبارزٔه از خاطرخواستهایخود،
خوددورمیکند.درحقیقت،نمیتواندرجامعهزندگیکردودرسیاست
محافل سیاست به کمک خود سیاسی امور به توجه عدم نداشت. مداخله
حاکمٔهضدخلقیاستوعماًلبهیکسیاستُمضّر،بهیکسیاستبد،به

یکسیاستارتجاعیُمبدلمیشود.
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)Sainte Alliance( ۶ ـ اتحاد مقدس

اینیکاصطالحرایجدرمباحثاجتماعیوسیاسیاستومقصودازآن،
دستهبندیوساختوپاختگروهیبرایاجرایسیاستیدرجهتخالف
مصالحملیوترقیخواهانهاست.مثاًلمیگوییمامپریالیستهایآمریکایی
اتحاد نزدیک، و خاورمیانه در میخواهند آنها جانبداران و انگلیسی و
مقدسی)مرکبازقدرتهایامپریالیستیوارتجاعمحلی(علیهنهضتهای
آزادیبخشملیایجادکنند.یامیگوییمکودتای۲8مردادرااتحادمقدس
ارتجاعداخلیکشورماوامپریالیستهایآمریکاییوانگلیسیوسازمانهای
جاسوسیآنهابهراهانداخت.ازاینمثالهامعلوممیشودکهدراینجاکلمٔه
»مقدس«دارایآنمفهوممقدسوپاکنیست،بلکهبرعکسناپاکیزدوبند
وارتجاعیبودندستهبندیرامیرساند.علترواجایناصطالحآناستکه
دراوایلقرنگذشته]نوزدهم[عبارتاتحاد مقدسنامسازمانیبودکهپساز
سقوطناپلئونتوسطامپراتورانوسالطینآنوقتاروپاایجادشدوهدفش
سرکوبنهضتهایانقالبیوآزادیطلبانهدراروپابود.سازمانموسومبه
در و تشکیلشد، رسمًا پاریس در سال181۵ سپتامبر ماه مقدس« »اتحاد
آنتزارروسیه،امپراتوراتریشوپادشاهپروسشرکتجستند.سپستقریبًا
کلیٔهسالطینوتاجداراناروپاکهحافظنظامفئودالیواشرافیومخالفهر
گونهتحولدموکراتیکواستقاللطلبانهبودندبهایناتحادمقدسپیوستند.
حتیانگلستانهماگرچهرسمًابهاینسازماننپیوست،ولیاصولآنراتأیید
میکردوعلنًاازسیاستآنطرفداریمیکرد.مبتکرانورهبرانعملیاین
سازمانارتجاعی،وبههمپیوستگیسیاهتریننیروهایموجودزمان،مترنیخ
صدراعظماتریشوالکساندراّولتزارروسیهبودند.اتحادمقدسهرچند
و خلقها سرکوب برای را الزم وتدابیر میداد تشکیل کنگره بار یک سال
آزادیخواه و استقاللطلب تن هزاران میکرد. اتخاذ انقالبی نهضتهای
وارتجاعی خونین روشهای قربانی غیره و یونانی ایتالیایی، اسپانیایی،
اتحادمقدس،مداخالتنظامیخودوسرکوب اتحادمقدسشدند.سران
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توجیه ائتالف اشاعٔه  از  جلوگیری  عبارت با همواره را انقالبی نهضتهای
میکردند.باالخرهدرنتیجٔهتضادهایداخلیبینسالطینوامپراتورانعضو
سازمان،وبینمنافعطبقاتحاکمٔهآنها،ازقدرتاتحادمقدسکاستهشد.
پی در پی و انقالبهایعظیم فرانسهوسپسموج در انقالبسال183۰
برایهمیشهشیرازههای اروپایی اغلبکشورهای در سالهای۴۹-18۴8

اتحادمقدسراازهمگسیختوآنرانابودکرد.

)Reaction( ٧ ـ ارتجاع

درمفهومسیاسی،اینواژهیعنیمخالفت با پیشرفت اجتماعیبهمعنای
مبارزٔهطبقاتواقشاردرحالنابودیوزوالعلیهترقیجامعهاست.

سیرجبریتاریخومبارزٔهتودهها،جوامعبشریرابهسویرشدوترقی
میبردواقشاروطبقاتیراکهصاحبامتیازهاییدردورانمربوطههستندوبا
سیرآتیجامعهمخالفندومایلندوضعموجودراحفظکنند،بهنابودیحتمی
محکوممیکند.چنیناستنابودیبردهدارانوسپسفئودالهاوپسازآن
سرمایهداران،کههریکدردورانتاریخیمعینخود،مطابقباسطحرشد
منافع برایحفظ طبقات این اما میشود. زوال به مولده،محکوم نیروهای
استثمارگرانٔهخود،برایحفظامتیازهاوموجودیتخود،باترقیجامعهدر
باپیشرفتاجتماعیمخالفتمیورزند،ومظهرآن تضادواقعمیشوندو
بدل تکاملجامعه راه در بهسّدی که تولیدیفرسودهایمیشوند مناسبات

شدهاست.
یعنی نابودی، به محکوم و فرسوده نظام از دفاع یعنی ارتجاع بنابراین
مخالفتباترقیوپیشرفت.ارتجاعگاهبهشکلجبرواختناقخونینوترور
پوسیده عقاید و افکار سیمای در گاه و جلوهگرمیشود، مردم تودٔه جمعی
اندیشههای علیه فرهنگی عقبماندگیهای و عادات بر تکیه با کهنه، و
ترقیخواهانهمبارزهمیکند.ارتجاعبهشکلتشدیدستمبرتودههایزحمتکش
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ازنظراقتصادیوسیاسی،وبرملتهاییکهازحقوقخودمحرومشدهاند،یا
بهشکلسرکوبنهضتانقالبیکهجامعهرابهجلومیراندتظاهرمیکند.در
عصرامپریالیسمدرکشورهایجلوافتادهازنظرصنعتی،فاشیسمومیلیتاریسم
جلوههایارتجاعهستند.مرتجعبهکسیمیگویندکهروشخصمانهایباهر
چهمترقی،نو،بالندهوپیشرواستداشتهباشد،وبرایحفظیااحیایمجدد

نظامفرسودهوپوسیده،یاافکارکهنهوعقبماندهکوششنماید.

)Aristocratie( ـ آریستوکراسی �

آنقشرودستهایرانشان بهمعنایاشرافیتاست،ومعموالً اینواژه
برخوردارند، نفوذ و ثروت از هستند، فراوان امتیازهای دارای که میدهد
برای نیز بهاصلونسبخود بساکه صاحبمقامهایعالیههستند،وچه
باالییدر آریستوکراسی،آنقشر امتیازهامیبالند.دراصل،واژٔه این حفظ
پایانجامعٔهکموناّولیهرامعینمیکردکهصاحبدرآمدوثروتشدند،یااز
اعقابسرانقبیلهوفرماندهانوسایرصاحباننفوذبودند.لذاآریستوکراسی
درجامعٔه میشود. پدید پدرشاهی ـ دودمانی دورانجوامع در اشرافیت یا
بردهداریواژٔهآریستوکراسیمخصوصثروتمندترینخانوادههایبردهدارو
صاحباراضیوسیعبود.درجامعٔهفئودالیآریستوکراتبهاشرافصاحب
زمینهایفراوانودرباریانمتنفذ،اعیانوصاحبانمقامهایعالیدردستگاه

دولتیمیگفتند،کههمٔهاینامتیازهانیزارثیبود.
نخستینانقالبهایبورژوازیازجملهعلیهآریستوکراسیمتوجهبودند
کهدربعضیازکشورهادستآنهاراازقدرتسیاسیکوتاهکردند؛ودر
بسیاریازکشورهایدیگر،دوطبقٔهاستثمارگر،یعنیبورژوازیوفئودالهای
آریستوکرات،بهتوافقوتفاهمرسیدندودرحکومتشریکشدند.درجریان
تکاملجامعٔهسرمایهداری،بسیاریازآریستوکراتهاخودراباشرایطجدید

تطبیقدادندوبهسرمایهدارانبزرگمبدلشدند.
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فوقانی قشر عام معنای به آریستوکرات لفظ اجتماعی مباحث در اینک
و ازحقوق که اجتماعی گروههای از یا طبقه یک از نفوذ و امتیاز صاحب
آریستوکراسی کارگری کارمیرود.عبارت به برخوردارند ویژهای امکانات
اصطالحًادربارٔهآنقشریازکارگراندرکشورهایسرمایهداریبهکارمیرود
کهازسودهایبسیارکالنانحصاریسهمیمیبرندوازتودٔهکارگریجداو

َمحِمِلنفوذایدئولوژیکیوسیاسیسرمایهداریدربینپرولتاریاهستند.

)Exploitation( 9 ـ استثمار

واژٔهاستثمارازریشه»ثمر«،ومعادلفارسیآن»بهرهکشی«است،ودر
مباحثاقتصادیواجتماعیبهمعنایاستفادهوبهرهبردنازکارکسیدیگر
محصول مجانی آوردن دست به است: چنین استثمار علمی معنای است.
در است. تولید وسایل کهصاحبخصوصی فردی جانب از فرد یک کار
اصطالحاقتصادیاستثماریعنیگرفتنمحصولکاراضافی،وبعضیاوقات
ایناصطالحمیگویند کاربردن به هنگام کارالزم.معموالً از حتیقسمتی
استثمارفردازفرد.استثمارویژٔههمهجوامعیاستکهدرآنطبقاتمتخاصم
هستند، تولید وسایل کهصاحب حاکم، طبقٔه طبقه، یک افراد دارد. وجود
ازثمرٔهرنجآنهاگنج افرادطبقاتدیگرراموردبهرهکشیقرارمیدهندو
برمیدارند.پسعلت استثمارعبارتاستازمالکیتخصوصیبروسایل
تولید.ولیاشکالاستثمار،وابستهاستبهخصلتآنمناسباتتولیدیکه

درجامعهحاکماست.
بهرهکشیازفرِددیگرمالزمباوجودبشرنیست،وازآغازپیدایشجامعٔه
نخستین در استثمار بود. نخواهد نیز وجاودانی است نبوده موجود بشری
صورتبندیاجتماعیـاقتصادی)یعنیکموناّولیه(وجودنداشتوتنهادر
مرحلٔهتالشیایندورانپدیدگشت.پیدایشاستثمارمعلولاینعواملبود:
اضافه پیدایش کارشد، اجتماعی تقسیم به منجر که مولده نیروهای تکامل
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محصول،بهدنبالآنهامالکیتخصوصیوتفاوتدرآمدها.
جای وبه گشت، پدید متناقض طبقات به جامعه تجزیٔه شالوده، این بر
آمدند. پدید وبهرهِدهان بهرهکشان اجتماعی طبقات اّولیه، طبقٔه بی جامعٔه
جامعٔه بود، استوار استثمار شالودٔه بر بشری جامعٔه در که دورانی نخستین
برخوِد و تولید وسایل بر بردهدار کامل مالکیت را آن پایٔه که بود برده داری
استثمار پایٔه فئودالیسم، دوران در میداد. تشکیل برده، یعنی کننده، تولید
عبارتبودازمالکیتخصوصیارباببرزمینومالکیتنیمهتمامبرِسرف
یارعیت،کهالبتهاینامربهنسبتکمیابیش،باخصوصیاتبسیارمتفاوت،
بهرهکشی انواع از متنوعی بسیار طیف و کرد ظهور مختلف کشورهای در
فئودالیرادرممالکگوناگونباویژگیهایمنحصربهفردبهوجودآورد.
آخریندورانمتکیبهاستثمارفردازفرد،دورانسرمایهداریاستکهدرآن
مالکیتخصوصیسرمایهدارانوسیلٔهبهرهکشیازکارگرانوزحمتکشانی
استکهخودبهاصطالحآزادندوتحتمالکیتینیستند،ولینیرویکارشان
و معادن کارگاهها، کارخانهها، اینان است. استثمارصاحبانسرمایه وسیلٔه
زمینهاووسایلتولیدکشاورزیوبانکهاووسایلتوزیعووسایلحملو
نقلوغیرهرادرمالکیتخوددارندوازثمرٔهکارکارگرانوسایرزحمتکشان

یدیوفکریکهفاقدوسیلٔهتولیدند،برخوردارمیشوند.
کار که کثیر تودهای بدبختی و فقر قیمت به که میشود موجب استثمار
افرادصاحبوسایلتولید،ثروتاندوزند. میکنندوتولیدمیکنند،ُمشتی
عدالت با مغایر استثمار است. بشری شخصیت و آزادی با مغایر استثمار
اجتماعیاست.استثماربادموکراسیوباحقوقبرابریبشریمنافاتدارد.
نمیتواند است حاکم استثمار که جوامعی در ارزشها و مفاهیم این تمام
و سرمایهداری ایدئولوگهای هیاهوی تمام باشد. داشته معنایی کمترین
ُمَبلغانرژیمهایعوامفریبپیرامونحقوِقبشروآزادیوعدالتاجتماعی
بهکلیپوچومیانتهیاست،زیراشالودٔهظلماجتماعیوحقکشی،نابرابری
وستمگری،استثماراست،واستثمارخودهمزادجداییناپذیرسرمایهداری.
سودکالنیکهسرمایهداردرنتیجٔهکارکارگربهدستمیآورد،بهرٔهمالکانه
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یااجارٔهزمینیکهمالکوزمیندارازدهقانزحمتکشمیگیرد،ثمرٔهاستثمار
است،وبرایالغایآنبایدهمٔهوسایلتولیدیازمالکیتخصوصیخارج
شودتانتیجٔهکاروزحمتزحمتکشانبهجیبکسیدیگرنرود.اینامری
استکهدردورانسوسیالیسمصورتمیپذیردودرجریانساختمانآنهمٔه

طبقاتاستثمارگروبهرهکشیفردازفردازمیانمیرود.

)Strategie et tactique( ١٠ ـ استراتژی و تاکتیک

سیاسی مباحث جز دیگری زمینههای در تاکتیک و استراتژی واژههای
نیز غیره و اقتصادی کارهای یا دیپلماتیک یا نظامی، درامور مثاًل حزبی، و
مورداستعمالدارد.مثاًلدرامورنظامی،اّولیبهمعنایهدفهاینقشههای
دورنمایی،مجموعهایازعملیاتوسیعوقاطعبرایپیروزیدریکجنگ،
محلی عملیات یا بالفاصله، اقدامات نزدیک، هدفهای معنای به دّومی و
برایپیروزیدریکنبردمشخصبهکارمیرود.ولیدراینبحث،مقصود
مااستراتژیوتاکتیکحزبانقالبیطبقٔهکارگردرپیکارویبهخاطررهایی
اجتماعیوملی،بهخاطرپیروزیسوسیالیسموکمونیسماست.دراینمعنا
استراتژیوتاکتیکعبارتاستازعلم رهبری مبارزٔه طبقاتی پرولتاریاوهمٔه

زحمتکشان.
استراتژیعبارتاستازتعیینجهتاصلیمبارزٔهطبقاتیپرولتاریا،تعیین
ترکیبومشخصاتارتشسیاسیتحترهبریویدریکمرحلٔهمعیناز
انقالب،تدویننقشههایضروربرایاستفادهازذخایرمستقیموغیرمستقیم
ونیروهایاصلیوفرعیانقالب،تدویننقشٔهمبارزهبرایوحدتنیروهای
نیروها.استراتژی این اقدامهاوعملیات انقالبیدرگردپرولتاریاورهبری
یعنی وی، رهاییبخش پیکار از معین مرحلٔه یک مدت تمام در یکحزب
برایتماممدتیکمرحلٔهانقالب،اساسًاوعماًلبالتغییرمیماند.شعارهای
معین مرحلٔه در را حزب خواستهای که شعارهایی آن یعنی استراتژیکی
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استراتژیکبیانمیکنند.
تاکتیک چیست؟تاکتیکجزییوقمستیازاستراتژیوکاماًلتابعوظایف
استراتژیکیمرحلٔهمعینیازانقالباست.تاکتیکدورانکوتاهیرادردرون
و نزدیکتر و مشخص هدفهای میگیرد، بر در استراتژیک مرحلٔه یک
محدودتررادرنظردارد،بهَاشکالمشخصمبارزهدرشرایطمشخصمربوط
است،هدفشبهدستآوردنسنگریدراینیاآننبرد،پیشَرویدراینیا
راندن اقداممشخص،عقب و آنعمل یا این اجرایموفقیتآمیز آنزمینه،
دشمنازاینیاآنموضعاست،وهمٔهاینهابادرنظرداشتنهدفاصولی
استراتژیکیوبهخاطرخدمتبهآنهدفوبرایرسیدنبهآناست.البتهاز
آنجاکهاوضاعسیاسیواقتصادیواجتماعیهموارهدرتکاملوتغییراست
وچهبسااینتحوالتبهسرعتنیزانجاممیپذیردودرنهضتجذرومّدپدید
تاکتیکیاجتنابناپذیر تغییروتحولَاشکالوروشهاومُتدهای میگردد،
است.نهتنهااجتنابناپذیر،بلکهازجانبحزببرایتأمینموفقیتضرور
و شکل مناسبترین و تاکتیکی شعار درستترین دقیقًا باید حزب است.
بامهارت برگزیند،وهمواره انواعممکن بین از را تاکتیکی مبارزٔه اسلوب
باشد.مراحل تاکتیکی تغییراسلوبهای آمادٔه وطبقشرایطمتغیرموجود،
واسلوبها،اشکالسازمانی،ُصَورمبارزه،وشعارهایتاکتیکیدرهرحال
بایدطوریتعیینشوندوبهنحویعملیگردندکهبتوانبههدفاستراتژیکی
با رسید.شعارهایتاکتیکییعنیآنشعارهاییکهبرایمراحلکوتاهمدت

خواستهایمشخصتاکتیکیمعینمیشوند.
استراتژیوتاکتیک،علمرهبریمبارزٔهپرولتاریا،دارایاصولوقواعدی
و مارکس ـ مارکسیسم بینانگذاران را علم این اساسی اندیشههای است.
کارگری جهانی جنبش انقالبی تجربٔه تعمیم با لنین نمودند. بیان ـ انگلس
دراینزمینه،علمرهبرینبردطبقاتیرابنیانگذارد.استراتژیوتاکتیکبا
تجربٔهغنیمبارزٔهطبقٔهکارگروهمٔهزحمتکشانبهخاطرآزادیاجتماعیو
ملی،بهخاطرسوسیالیسموکمونیسم،توسطاحزابکمونیستوکارگری

جهانوازراهتعمیماینتجربیاتتکاملیافتهاستومییابد.
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قواعداساسیاستراتژیوتاکتیکحزبانقالبیبراساستجربهومبارزٔه
بهنتیجههایصحیحاستراتژیکی انقالبیبهدستآمدهاست.شرطرسیدن
وتاکتیکیعبارتاستازمطالعٔهدقیقشرایطعینیوذهنینهضت،تحلیل
و »چپ« رویزیونیسم از احتراز و کشور، و جهان تاریخی مشخص وضع

راست.
به تجربه طبق که تاکتیکی و استراتژیکی قواعد و اصول از سلسله یک
دستآمدهاند،تعمیمیافتهاند،وصحتآنهادرعملثابتشدهاستوباید
کلیه کردن متحد از: عبارتند گردد، مراعات آن رهبری و مبارزه جریان در
نیروهاییکهمیتواندریکلحظٔهمعینعلیهدشمنمتحدکرد،منفردکردن
هرچهبیشتردشمن،استفادٔهصحیحازتمامعواملمساعد،استفادٔهصحیح
ازذخیرههایدائمیوموقتانقالب،تعیینضعیفتریننقطٔهدشمن،تعیین
جهتضربه،تشخیصقوایدوست،انتخابصحیحلحظهبرایدستزدن
افراد تعیین یافتنحلقٔهاساسیواصلیکاردرجریانمبارزه، بهیکعمل،
آنها بهگروههاوحل برایمأموریتها،تقسیممسائلومشکالت مناسب
برحسبگروه،طرحجسورانٔههدفهاوسیراحتیاطآمیزوبادقتبهطرف

آنها،آمیختگیصورمبارزه،تعییناشکالسازمانیمناسب،وغیره.

)Colonisation( ١١ ـ استعمار

استعمارعبارتاستازآنسیاستُدَوِلامپریالیستیکههدفشَبردهکردن
از که است دیگر،خلقهایکشورهایی ازخلقهایکشورهای بهرهکشی و
ُدَوِلامپریالیستیبرایتحکیمسیطرٔهخویش نظراقتصادیکمرشدهستند.
البتهدرقرون مانعتکاملفنیواقتصادیوفرهنگیاینکشورهامیشوند.
گذشته،یعنیقبلازپیدایشامپریالیسمنیزاستعمارسرزمینهایغیروجود
داشتهاست،ولیمادرتعریفخودبهاستعماردرقرنبیستمتوجهکردهایم.
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تقسیمسرزمینهایجهانوایجادامپراتوریهایمستعمراتییکیازوجوه
مشخصٔهدورانامپریالیستیاست.

مستعمرهیعنیسرزمینیفاقداستقاللسیاسیواقتصادیکهکاماًل،درهمٔه
انحصارهای و دولت این است. استیالگر امپریالیستی دولت تابع شئون،
ارزان، کار نیروی و خام مواد منبع عنوان به مستعمره از آن امپریالیستی
بازارفروشکاالها،وعرصٔهسرمایهگذاریهایُپرسود،وهمچنینبهمثابه

پایگاههاینظامیوسوقالجیشیاستفادهمیکنند.
سیستم مستعمراتی امپریالیستی چیست؟درکنارمستعمرات،کشورهای
نیمهمستعمرهووابستهنیزوجوددارندکهدرشئونمختلفسیاسییااقتصادی
دارایوابستگیهاوتابعیتهایکمیازیادنسبتبهدولتهایامپریالیستی
هستند.عبارتسیستم مستعمراتی امپریالیسمیعنیمجموعٔههمٔهمستعمرات،
بهرهکشی مورد امپریالیستها توسط که وابسته ممالک و نیمهمستعمرهها،
قرارگرفتهاندوتحتسلطٔهآنانقراردارند.اینسیستمدرمرحلٔهانحصاری
بزرگ کشور چند ]بیستم[، کنونی قرن آغاز در آمد. وجود به سرمایهداری
لژیونهای و مستعمراتی واحدهای و ارتش نیروی به توسل با امپریالیستی
خارجی،تقسیمسرزمینهایجهانرابینخودپایاندادهبودندوازآنپس
بارهابرایتقسیممجددجهانوتسخیرمستعمراتجدیدبایکدیگربهجنگ
وستیزبرخاستند؛دربارٔهایندوراناستکهلنینمینویسد:»سرمایهداریبه
یکسیستمجهانیستماستعماریوتسلطمالیبراکثریتعظیممردمجهان

توسطمشتیکشورهایبهاصطالحجلوافتادهمبدلشدهاست.«
بزرگ انحصارهای مستعمره. صاحب امپریالیستی کشور یعنی متروپل
کشورمتروپلبانیرویعظیممالیوصنعتیخودسودکالنیبهحسابغارت
وبهرهکشیازمستعمراتبهدستمیآورند.بهعلتبازویکارارزان،کثرت
منابعطبیعیوارزانیموادخام،سرمایهگذاریمتروپلدرمستعمرهسودهای
و سرزمینها این مردم آشکار غارت با همزمان میآورد. بار به افسانهای
خام مواد مولد و کشاورزی زایدٔه به مستعمره کشور آنان، ملی ثروتهای

متروپلمبدلمیشود.
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سلطٔه نتایج سنگینترین و شومترین از یکی اقتصادی عقب ماندگی 
ایجاد ویژه به و صنایع تکامل مانع متروپل انحصارهای است. استعماری
تقویت مانع آن با همزمان و ملی، تکنولوژی و کلیدی و سنگین صنایع
اقتصاد به را سرزمینها این از برخی اقتصاد میشوند. ملی کادرهای
میکنند مبدل یامس قهوه یا نیشکر یا نفت مثل محصولی یک  مونوکولتور
کهتمامسررشتٔهآنهمدردستانحصارهایامپریالیستیاست.اینامرخود
بعدًادشواریهایعظیمیدرراهایجادیکاقتصادملیمتوازنوهمهجانبه
بهبارمیآورد.مبادلٔهنابرابرـوجهمشخصٔهتجارتبینمتروپلومستعمره
ـیکیدیگرازمنابعسودکالنانحصارهاست.استعماردردورانکالسیک
اشکال بوده، محلی قشرهای مرتجعترین پشتیبان و حامی همواره خود
فئودالیوماقبلفئودالیراهمچنانپابرجانگهداشته،وبهکمکآناقتصاد
رابهعقبماندگیوزحمتکشانرابهفقروگرسنگیمحکوممیکردهاست.
نتیجٔه و امپریالیستی انحصارهای غارت محصول اقتصادی عقبماندگی
سیاستاستعماریدولتهایامپریالیستیاست،نهثمرٔهمناسباتاقتصادی

معمولیبینکشورهایفقیروکشورهایغنیبهطوراعم.
خلقهایکشورهای مبارزه علیه استعمار و فروریختن سیستم مستعمراتیـ
مستعمرهونیمهمستعمرهعلیهسیطرٔهسیاسیواقتصادیاستعمارگرانبهپا
پس کردند. آغاز استقالل و ملی آزادی برای را مبارزٔهشدیدی و خواستند
ازانقالبکبیرسوسیالیستیاکتبر،نهضتاستقاللطلبیواردمرحلٔهنوینو
پرتوانیشدوپسازجنگدّومجهانگیروایجادسیستمجهانیسوسیالیسم
عصر سوسیالیسم، تحکیم و پیدایش گذاشت. گام عالیتری دوران به
نیرومند داد.موج بشارت استعمار بردگی زنجیر از را مللستمدیده رهایی
هم در را استعماری جهانی سیستم طومار ملی رهاییبخش نهضتهای
پیچید.انقالبهایخروشانملیارکانامپریالیسمرابهلرزهدرآوردند.لبٔه
تیزاینیورشجهانیمتوجهامپریالیسمآمریکاستکهبهمدافعاساسیسیستم
بهرهکشیاستعماری،بهژاندارمدرجٔهیکبینالمللیبدلشدهاست.درنتیجٔه
ایننبرد،بهجایمستعمراتسابقدرکشورهاینیمهمستعمره،بیشازپیش
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کشورهایمستقلونوبنیادپدیدگشتهاستوپدیدمیگردد.
حالگسستن در که مللیی است. نرسیده پایان به هنوز مبارزه این ولی
زنجیرهایاستعماریهستند،بهمراحلمختلفیازرهاییرسیدهاند.بسیاری
تقویتاستقالل برای دادهاند،ولیهمچنان آنهادولتهایملیتشکیل از
در دراز راهی اقتصادی استقالل احراز برای و میکوشند خویش سیاسی
وابستگی قید در عماًل ولی مستقل ظاهر که کشورهایی مللی دارند. پیش
امپریالیسم مبارزهعلیه برای بیگانههستند، انحصارهای اقتصادی سیاسیو
ورژیمهایارتجاعیواستبدادیبهپامیخیزند.نهضتآزادیبخشملیدر
کنارکشورهایسوسیالیستیوجنبشکارگریکشورهایپیشافتادهبهیکی
ازسهعاملعمدٔهضدامپریالیستیعصرمابدلشدهاست.درمقابلاینموج
عظیم،امپریالیستهابهروشهاینوینبهرهکشیمتوسلشدهاندکهمجموعٔه

آنرااستعمار نوینیانواستعمارمینامند.

١2 ـ َاشکاِل مبارزٔه بین بورژوازی و پرولتاریا

باتکاملسرمایهداری،پرولتاریانیزرشدمیکندوَاشکالمبارزٔهاوعلیه
شکل سه در ویژه به طبقاتی مبارزه میگردد. حادتر و متنوعتر بورژوازی

اقتصادی،سیاسیوایدئولوژیکیتظاهرمیکند.
تودههای برای که است مبارزه سادهترینشکل ـ اقتصادی مبارزٔه  الف( 
مبارزٔه اقتصادی مبارزٔه است. حصول قابل زحمتکشان و کارگران وسیع
پرولتاریاستبرایبهبودوضعمادیوشرایطکاروزندگیخود.اینمبارزه
بهصورتمبارزاتصنفیومطالباتیدرمیآید.کارگرانضمناینمبارزه
ازکارفرمایانافزایشدستمزدها،کاهشساعاتکار،تعیینحداقلمناسب
دستمزد،مرخصیبااستفادهازحقوق،حقبازنشستگی،بیمٔهاجتماعی،حق
به اینخواستها قبوالندن برای و میکنند راطلب غیره و تشکیلسندیکا
انواعپیکارها،ازجملهبهاعتصابدستمیزنند.مبارزٔهاقتصادیپرولتاریا
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ازلحاظتاریخینخستینشکلمبارزٔهطبقاتیپرولتاریاستونقشبزرگیدر
رشدجنبشانقالبیپرولتاریادارد.اینمبارزهتودههایوسیعپرولتاریارابه
مبارزهجذبمیکندومکتبخوبیبرایسازماندهیوتشکلآنهاست.در
جریانمبارزٔهاقتصادیسطحآگاهیکارگرانباالمیرودوهمبستگیطبقاتی
سازمانهای نخستین که بود مبارزه این جریان در میشود. تحکیم آنها
کارگرییعنیسندیکاها،اتحادیهها،کوئوپراتیوهاوصندوقهایتعاونپدید
آمدند.امامبارزٔهاقتصادیدارایخصلتمحدودیاست.اینهنوزمبارزٔه
گروههای برخورد بلکه نیست، بورژوازی طبقٔه علیه پرولتاریا طبقٔه تمام
کارگرانباسرمایهدارصاحباینیاآنکارخانهومؤسسه،دراینیاآنمنطقه
خصوصی مالکیت یعنی سرمایهداری اساس ُاّس مبارزه این هدف است.
وسایلتولیدنیست،ووظیفٔهمحوقدرتدولتیبورژوازیرادربرابرخود
محدود بلکه استثمار، بردن بین از نه اقتصادی مبارزٔه نمیدهد.هدف قرار
و اقتصادی مبارزٔه پرولتاریا، تکامل و رشد با است. آن کاستن و آن کردن
کارگر طبقٔه مشترک مبارزٔه به مناطقجداگانه و کارخانهها کارگران صنفی
مبارزٔه و میگردد بدل اجتماعی واحد یک مثابه به سرمایهدار طبقٔه برضد

طبقاتیدرشکلسیاسیخود،کهشکلعالیتریاست،بروزمیکند.
نظام پایههای کردن نابود خاطر به مبارزه ـ سیاسی مبارزٔه  ب( 
خاطر به سیاسی، قدرت گرفتن دست در خاطر به مبارزه سرمایهداری،
دیکتاتوریپرولتاریاست.پرولتاریاازراهمبارزٔهاقتصادیمیتواندتاحدودی
وادار پارهایگذشتها به را بورژوازی و بخشد بهبود را ماّدیخود وضع
رهایی به دائر او سیاسی و اقتصادی عمیق منافع تأمین و ارضا ولی سازد،
ازاستعماربرایهمیشه،فقطبانابودیقدرتسیاسیبورژوازیوبرقراری
قدرتسیاسیپرولتاریا،یعنیبرقراریدیکتاتوریپرولتاریاامکانپذیراست.
براینیلبهاینهدف،پرولتاریابهمبارزٔهسیاسیدستمیزندوازوسایل
مختلفازقبیلاعتصابهایسیاسی،دمونستراسیونها،مبارزٔهمسالمتآمیز
برایاشغالکرسیهایپارلمانی،وباالخرهمبارزٔهمسلحانهاستفادهمیکند.
باوجوداین،همٔهاینوسایلدرآخرینتحلیلتابعوظیفٔهتدارکواجرای
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مبارزٔه مرحلٔه عالیترین سوسیالیستی پرولتاریایی انقالب است. انقالب
طبقاتیپرولتاریا،وسیلٔهمنحصربهفردوقاطعنابودیسرمایهداریوتحصیل

قدرتسیاسیتوسطپرولتاریاست.
مبارزٔه پرولتاریا، انقالبی جنبش برای ـ ایدئولوژیکی مبارزٔه  ج( 
ایدئولوژیکی،یعنیمبارزهبرضدایدئولوژیبورژواییکهایدئولوژیمسلط
پرولتاریایی ایدئولوژی پیروزی خاطر به و است، سرمایهداری جامعٔه در

سوسیالیستیاهمیتفراوانیدارد.
تکاملسرمایهداریناگزیرمستلزماتحادوتشکلپرولتاریاست.باوجود
طبقه مثابه به باید تنها نه سرمایهداری نظام کردن نابود برای پرولتاریا این،
متشکلشود،بلکهبایدبهمنافعطبقاتیخود،بهوظیفٔهشگرفتاریخیخود
آگاهییابد.برایایناستکهپرولتاریابهتئوریانقالبینیازمنداست.خود
پرولتاریابهعلتنداشتنوقتوفرصت،نداشتنوسایلوکمیآموزش،قادر
نیستچنینتئوریراایجادکند.اینتئوریانقالبیتوسطروشنفکرانیکهبه
سویپرولتاریاآمدندتدوینگردید.اینتئوریانقالبیجدیدهمانمارکسیسم
ـلنینیسماستکهرهبرانبزرگپرولتاریاـمارکسوانگلسولنینـآنرا
ایجادکردند.ولیباتدوینتئوریمترقیانقالبیوظیفهپایاننمیپذیرد.پس
ازایجادچنینتئوری،بایدآنرادرافکارکارگرانرسوخداد.بنابراینمبارزٔه
ایدئولوژیکیمبارزهعلیهجریانخودرودرجنبشکارگرینیزهست.مبارزه
بهخاطراینکهتودههایوسیعپرولتاریاییایدئولوژیمارکسیستیـلنینیستی
خود خودی به اقتصادی مبارزٔه مانند نیز ایدئولوژیکی مبارزه فراگیرند. را
سلطٔه تابعسرنگونی جنبش، سیاسی وظایف تابع مبارزه این نیست. هدف

بورژوازیوبرقراریسلطٔهپرولتاریاست.

١٣ ـ افکار عمومی

دارایخصلتیجمعی، اجتماعی، ـ روانی پدیدهایاست افکارعمومی
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بازتابیاستازهستیاجتماعیانسانهاوعبارتاستاز:ارزیابیمشترک
وروشمشترکونظرمشترکگروهیاجتماعیدریکمسئلٔهموردتوجهو
عالقٔههمگانکهدرلحظٔهمعیندربینعدٔهزیادیازافرادیکقشریاطبقه
میشود. پذیرفته عامه جانب از و مییابد عمومیت نسبتًا اجتماع سراسر یا
بهعبارتدیگر،افکارعمومیشکلویژهایاستازآگاهیاجتماعیکهبه
صورتآگاهیغیررسمیوگروهییادستهایازافرادیکاجتماعیایکطبقه
کهبامنافعمشترکیبههمپیونددارندبروزمیکند.نظرورابطهوبرخورداین
گروه،درکّلخود،درمقابلهررویدادوپدیدهایازحیاتاجتماعیودر
این به اجتماعی نهادهای و گروهها و یاشخصیتها احزاب فعالیت مقابل
شکلویژهظهورمیکند.افکارعمومیبهشکلتأییدیامخالفتبایکعمل
یانظریاشخصیاواقعه،بهشکلخواستومطالبهیاپیشنهادوتوصیهدربارٔه

مسئلٔهمعینتجلیمیکند.
بر آگاهانٔهاحزابوسازمانهاوشخصیتها اثرعمل بر افکارعمومی
رویتودههاوهمچنینبراثرعملخودبهخودیُسنّتهاوپیشداوریهاو
عقایدموجودبرشالودٔهتجربٔهپراتیکزندگیایجادمیشود.بنابراین،درافکار
عمومینهفقطتفاوتبینمنافع،بلکهدرجٔهمتفاوتیازآگاهیبراینمنافعنیز
منعکسمیشود.درجوامعمتکیبرطبقاتمتخاصم،دونوعافکارعمومی
متضادباهمکهبازتابیازمنافعاساسًامتضاداستثمارگرانواستثمارشوندگان
استوجوددارد.درهرلحظٔهمعیندرجامعه،درهرمسئلٔهمشخصی،افکار
ونظریاتمیتواندبهکلیپراکندهوناهمگونباشد،کهدراینصورتیک
جریانافکارعمومیوجودندارد؛میتواندمتمرکزوهمگونباشد،یعنییک
جریاناساسیافکارعمومیوجودداشتهباشد؛میتواندمتناقضیاهمساز
باشد،یعنیباچندجریانمغایرباهمروبهروباشیم؛میتواندهماهنگباشد،
یعنیجریانهایموجودبهصورتاکثریتمطلقیااتفاقنظرجلوهکند.در
آخرینتحلیل،اینمنافعطبقاتیورابطٔهمشخصهرطبقهوگروهاجتماعی
وسایل سایر و تلویزیون و رادیو و مطبوعات است. کننده تعیین که است
مدرنرسانههایهمگانیتأثیرهمهجانبهومداوموروزافزونیدرایجادافکار
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عمومییافتهاند.افکارعمومیمیتوانددرروندتحولاوضاعوحلمسائل
تأثیرجدیبهجایبگذارد.

)Ecomomic politique( ١۴ ـ اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسیعبارتاستازعلمقوانینتولیدوتوزیعنعماتمادیدر
مراحلمختلفتکاملجامعٔهانسانی.

به عملی دانش یک مثابه به سیاسی اقتصاد که بردهداری نظام همان از
کهطبقاتحاکم معنی بدین آشکارشد. طبقاتیاش ماهیت پیوست، ظهور
ازآنبرایتوجیهایدئولوژیکیحقبردهدارانبهداشتنبردهواستثماربردگان
اقتصادی، و اجتماعی مناسبات و بارشدجامعه تدریج، به کردند. استفاده

اهمیتعلماقتصادنیزبیشترمیشود.
تولید شیؤه تکامل جریان طی بورژوازی کالسیک  سیاسی  اقتصاد 
دیوید  آدام اسمیتو سرمایهداریپدیدمیآیدکهنمایندگانبرجستٔهآننظیر
نعمات اجتماعی وتوزیع تولید قوانین درک راه در مهمی گامهای ریکاردو
را سرمایهداری اقتصاد علمی تحقیق پایههای مکتب این برداشتند. مادی
جاودانی و نقص بدون را سرمایهداری نظام البته ولی کرد، شالودهریزی
با تکاملاش اّولیٔه دوران در که بود بورژوازی منافع مدافع و انگاشت می
اوایل و هفدهم قرن اواخر داشت. مترقی نقش و میکرد مبارزه فئودالیسم
قرنهجدهممیالدیدورانشکفتگیاینمکتبدرانگلستانوفرانسهبود.
بهتریننمایندگاناقتصادسیاسیکالسیکبورژوازیدرایندورانطیمبارزٔه
خودبامبادیقرونوسطاییوفئودالیاقتصاد،استقراراقتصادسرمایهداری
وامحایمقرراتفئودالیرادرحیاتاقتصادیطلبمیکردند،وازاینراه
میخواستندطبیعیبودنقوانیناقتصادی،وبهعبارتامروزی،عینیبودن
اینقوانینرااثباتکنند،وبههمینجهتهمبهتجزیهوتحلیلشیؤهتولید
پایٔه سرمایهداریوقوانیندرونیآنپرداختند.آنهااساستئوریارزشبر
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کارراتدوینکردندوبرایناساسمقوالتینظیربهرٔهمالکانهوربحوسود
اینتجزیهوتحلیلبهوجودتناقضبین راتوضیحدادند.ریکاردوحتیدر
بینسرمایهداریو برایدرکتضاد ُبردکهخوداساسی دستمزدوسودپی
از یکی که گفت باید مکتب این اهمیت دربارٔه میرود. شمار به پرولتاریا
منابعسهگانٔهمارکسیسمراهمینتئوریتشکیلمیدهدکهبهنحویانتقادی
و نقایص درضمن و گرفت قرار استفاده مورد مارکس جانب از وخالق

محدودیتهایطبقاتیآنعمیقًانشاندادهشد.
است سیاسی دراقتصاد مکتبی این خرده بورژوازی: سیاسی  اقتصاد 
بین میانه وضع دارای گروههای سایر و خردهبورژوازی منافع ُمعّرف که
با همزمان و نوزدهم قرن آغاز در مکتب این پرولتاریاست. و بورژوازی
پیوست. بهظهور کنندگانکوچک تولید وخانهخرابی تشدیدورشکستگی
فرانسه در )Proud'hon( پرودون و سوییس در )Sismondi( سیسموندی
هستند. مکتب این نمایندگان معروفترین انگلستان در )Gray( گری و
ازتضادهایسرمایهداریرابرمالکنندوتولیدبزرگ آنهاتوانستندبرخی
سرمایهداریراازموضعخردهبورژوازیموردانتقادقراردهند.عنصرمثبت
دراینمکتبهمینانتقادوپیبردنبهبرخیتضادهایاقتصادسرمایهداری
است.مطالبیمربوطبهورشکستگیتولیدکنندگانکوچکوهرجومرجدر
تولید،واجتنابناپذیریبحرانهاتوسطاینمکتببررسیشدهاست،ولی
نمایندگاناینمکتبماهیتواساستضادسرمایهداریوراههایتکاملآتی
آنرانمیدیدند.پیشنهادهایآنانبرخیتخیلیوغیرعملیوبرخیارتجاعی
ومغایرباروحتکاملجامعهبود.درزمانحاضر،بازماندگاناینمکتبدر
نتیجهتکامل را بزرگ انحصارهای پیدایشوتکامل امپریالیستی کشورهای
عینیوناگزیرجامعٔهسرمایهدارینمیدانندومنکرآنندکهدولتدرحقیقت
آلتووسیلهایدردستسرمایههایانحصاریاست،وازآنجهتکهپنداری
واهیرادربارٔهدولتوماهیتآنتبلیغمیکنند،نقشیمنفیبازیمیکنند.در
برخیازکشورهایدرحالرشد،اقتصاددانانطرفداراینمکتبدربسیاری
موارددرنهضتدموکراتیکعمومیوضدامپریالیستیشرکتمیجویندو
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باسلطٔهامپریالیستهامخالفند،ولینمیتوانندافقروشنوراهصحیحیدر
مقابلجامعٔهخودورشداقتصادیمستقلپیشنهادکنند.

اقتصاد سیاسی مارکسیستی:پیدایشآنوابستهبهظهورپرولتاریابهمثابه
انگلسرهبرانعالیقدرجنبش نیرویطبقاتیمستقلاست.مارکسو یک
و همهجانبه را تولیدسرمایهداری شیؤه نوزدهم، قرن دّوم نیمٔه در کارگری
عمیقًاموردتجزیهوتحلیلعلمیقراردادندوبابهرهگیریازعناصرعلمی
اقتصادسیاسیکالسیکبورژوازی،اقتصادسیاسیپرولتریرابهمثابهیک
علمتمامعیارتدویننمودند،کهخودهماکنونبخشمهمیازاجزایمتشکلٔه
تئوریعمومیمارکسیسمـلنینیسمبهشمارمیرود.پیدایشاقتصادسیاسی
اینمکتبخالقتمام اقتصادسیاسیاست. تاریخ انقالبیدر مارکسیستی،
مسائلاساسیاقتصادیراتوضیحمیدهدومرتبًاغنیترمیشود.اینمکتب
اقتصادیوتولیدیرا مناسباتبینانسانهاوطبقاتاجتماعیومناسبات
روشنمیسازدوروابطتولیدیرادرمجموعٔهروابطاجتماعیداراینقش
قاطعاساسیمیشمارد،وقوانینعینیتکاملاقتصادوچگونگیآمدنیک
نظاماجتماعیبهجاینظاماجتماعیدیگرراکشفکرده،توضیحمیدهد.

و تکامل پیدایش، درونی عینی قوانین توانست مارکسیستی اقتصاد علم
نابودیاجتنابناپذیرشیؤهتولیدسرمایهداریرابهطورعلمیثابتکند.

ازآنجاکهنظاماقتصادیشالودهوپایهایاستکهبرآنمجموعٔهروبنای
و عینی قوانین وکشف مطالعه به ویژهای توجه مارکس دارد، قرار سیاسی

اقتصادسرمایهداریمعطوفداشت.
کتابکاپیتالیاسرمایهاثرمارکسبهاینتجزیهوتحلیلاختصاصدارد،
ودرآنرازاستثمارسرمایهداریومناسباتاقتصادیبینکاروسرمایه،تضاد
بهجامعهسوسیالیستی آن انقالبی تبدیل اینجامعه،وچگونگی طبقاتیدر
)یا ارزش اضافه تئوری مارکسیستی سیاسی اقتصاد شالودٔه میگردد. بیان
میسازد. برمال را سرمایهداری استثمار اساس که است اضافی( ارزش
رسالتتاریخیطبقٔهکارگر،نقشرهبریکنندٔهآندرسرنگونیسرمایهداری
بناشدهاست.علم ودرامرساختمانسوسیالیسم،برشالودٔههمینتئوری
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عمل راهنمای و مبارزه نیرومند اسلحٔه ترتیب، این به مارکسیستی، اقتصاد
احزابکمونیستیوکارگریاست.کشفقوانینآخرینمرحلٔهسرمایهداری،
یعنیامپریالیسم،وتکاملدانشاقتصادمارکسیستیبهدرخشانترینوجهی
لنینصورتگرفت.نیرویحیاتیعلماقتصادمارکسیستیدررابطٔه توسط
خللناپذیرشباواقعیتوماهیتخاّلقودائمًاتکاملیابندٔهآننهفتهاست.
مبارزٔه و سرمایهداری اقتصاد تکامل تجربٔه دائمی تعمیم وسیلٔه به علم این
و سوسیالیسم ساختمان و امپریالیستی ضد نهضت و پرولتاریا طبقاتی

کمونیسممرتبًاغنیترمیشود.

)Oligarchie( ١ ـ ُالیگارشی�

لغتالیگارشیدراغلبزبانهایاروپاییمورداستعمالداردومعنایآن
عبارتاستازسیادتگروهیمعدود.مفهومرایجُالیگارشیعبارتاست
ازسیادتسیاسیواقتصادیگروههایمعدودیازثروتمندان،استثمارگران
استثماری نظامهای ازاشکالحکومتیدر بنابراینیکی و نفوذ، وصاحبان
اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانهای در حکومتی شکل چنین است.
)بردهداریوفئودالیتهوسرمایهداری(وجودداشتهوآنهنگامیبودهاستکه
مشتیافرادمعدودولیزورمندومقتدر،همٔهاهرمهارابهدستخودگرفته
عمومی مفهوم است این میکردند. مردمحکمروایی عظیم برتودٔه و بودند
الیگارشی.اینواژهازلغتیونانیاّولیگارکیامشتقشدهاستکهدرآنزبان
اززمانباستانبهمعنایحکومتعدهایقلیلبودهاست؛عدهایکهالبتهقشر
فوقانیثروتمندوقدرتمندجامعهراتشکیلمیدادندوبههمینجهتهماز
لغتالیگارشیمفهومقشرفوقانیاینیاآنطبقهیاهیئتحاکمه،یاگروهی

معدودازنظرعدهولیمقتدرازنظرنفوذوثروت،نیزمستفادمیشود.
بسیار نیز مالی ُالیگارشی عبارت اجتماعی، و سیاسی آثار و اقتصاد در
رایجاست.ُالیگارشی مالییعنیسیادتاقتصادیوسیاسیگروهمعدودیاز
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سرمایهدارانبزرگمالیکهعماًلمالکانحصارهایصنعتیوبانکیهستندو
نظارتبرشاخههایاساسیاقتصادرادردستهایخودمتمرکزساختهاند.
بنابراین،عبارتالیگارشیمالیمربوطبهمرحلٔهامپریالیسم،باالترینمرحلٔه
سیاسی و اقتصادی تسلط یعنی مالی، الیگارشی است. سرمایهداری رشد
هنگامی آن و میشود، پیدا امپریالیسم عصر در که بزرگ سرمایهدار مشتی
همٔه در را مسلط مواضع بزرگ، بسیار انحصارهای از کمی عدٔه که است
سرمایٔه آمیختگی نتیجٔه در و میکنند احراز سرمایهداری اقتصاد شاخههای
مالی« »سرمایٔه که را آنچه انحصاری، بانکی سرمایٔه و انحصاری صنعتی

مینامیمبهوجودمیآید.ایناستمفهومُالیگارشی مالی.
بهعنواننمونه،درایاالتمتحدآمریکایکگروهمعدودازانحصارهای
و اقتصاد سراسر بر راکفلر و دوپون مورگان، نظیر مالی، قدرتمند بسیار
سیاستکشورحکمرواییدارند.درخودآمریکااینافرادبهشصتخانوادٔه
رشتههای تمام اینها نمیکنند. تجاوز گروه ُنه از اگرچه معروفند، بزرگ
اساسیاقتصادیوسیاستداخلیوخارجیومطبوعاتوهمٔهرسانههای
دردست را وغیره فنی دانشگاههاومؤسسات و همگانیودستگاهدولتی
نقل، و بانکی،صنعتی،حمل مورگان1۲مؤسسٔهعظیم گرفتهاند.خانوادٔه
ونظامی،باثروتیبیشاز۵۰میلیارددالر،خانوادٔهراکفلرُنهمؤسسٔهبزرگ
صنایع دوپون خانوادٔه دالر، میلیارد ۴۰ سرمایٔه با نفتی صنایع و بانکی
فورد خانوادٔه و آلومینیوم، صنایع ملون خانوادٔه اتومبیلسازی، و شیمیایی
صنایعاتومبیلسازیراتحتنظارتکاملدارند.درفرانسهاینُالیگارشیبه
»دویستخانواده«معروفاست،کهسرمایههایانحصاری،بانکهاوصنایع
رادراقتصادفرانسهدردستدارند.روتشیلد،وندل،شنایدر،داسو،مالهاز

مهمترینخانوادههایالیگارشیمالیدرفرانسههستند.
الیگارشیمالیبرایاستقرارسیادتخودازوسایلواشکالمتنوعاستفاده
مختلف نامهای با شرکت و بزرگ شعبٔه و مؤسسه صدها و دهها میکند؛
تأسیسمیکند،باشرکتدرسایرمؤسساتوداشتنسهامبرآنهانظارت
میکند،ونفوذخودرابراقتصادکشورهایدیگرنیزمیگستراند.الیگارشی
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مالینهفقطازاینطریقسودهایگزافبهدستمیآوردوازصنایعجنگی
زیر را تعلیماتی و تبلیغاتی و دولتی دستگاه و میبرد کالن استفادههای
سیادتخویشمیکشد،بلکهحاکموالهامبخشسیاستداخلیوخارجی
دولتهاشده،مشیآنهارانیزدراجرایسیاستارتجاعیوتجاوزکارانٔه
امپریالیستیونواستعماریتعیینمیکند.درحقیقت،براثرتسلطالیگارشی
مالی،آزادیهایدموکراتیکبورژوازینیزمنکوبمیشودونوعیازتمرکز
قدرتدولتیرادردستاینقشرفوقانیطبقٔهحاکمبهوجودمیآوردکهآن
را»پلوتوکراسی«)Plutocratie(مینامند.بهاینجهتاستکهازدیکتاتوری 
ُالیگارشی مالیسخنمیگوییم،زیراآنهادرهمٔهشئوناقتصادی،سیاسیو

اجتماعیفعالمایشاءهستند.

)Imperialisme( ١۶ ـ امپریالیسم

از مرحله این است. سرمایهداری مرحلٔه آخرین و عالیترین امپریالیسم
اواخرقرننوزدهمواوایلقرنحاضر]بیستم[آغازمیشود.تدوینتئوری
مربوطبهامپریالیسموتجزیهوتحلیلوجوهمشخصٔهآنتوسطوالدیمیرایلیچ
لنینصورتگرفت.ویپنجوجهمشخصٔهاساسیزیرینرابرایامپریالیسم،
کهنهیکفورماسیونجدیدبلکهمرحلٔهنهاییفورماسیونسرمایهداریاست،

توصیفنمود:
1ـتمرکزوتراکمتولیدوسرمایهبهدرجٔهبسیارعالیمیرسدوموجب
ایجادانحصارها)مونوپولها(میشود.انحصارهادراینمرحلهنقشقاطعی

رادرحیاتاقتصادیبازیمیکنند.
۲ـسرمایٔهبانکیوسرمایٔهصنعتیباهمدرآمیختهمیشوند،وبراینپایه

سرمایٔهمالیوالیگارشیمالیپدیدمیآید.
3ـصدورسرمایهبهجایصدورکاالاهمیتویژهایکسبمیکند.

تشکیل سرمایهداران انحصاری بینالمللی ُکنسرنهای و اتحادیهها ـ ۴
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میشود.ایناتحادیههابهصورتکارتلها،تراستها،وُکنسرسیومها،جهان
راازنظراقتصادیبینخودتقسیممیکنند.

تقسیممنطقهایسرزمینهایجهانبینبزرگترینوثروتمندترینُدَول ۵ـ
سرمایهداریپایانمییابدومسئلٔهآغازتجدیدتقسیمآنهامطرحمیشود.

تسلط  از است عبارت امپریالیسم ویژٔه خصلت و اقتصادی اساس
سیاست و اقتصاد مختلف رشتههای جانبه، همه و کاماًل که انحصارها
خود سیطرٔه زیر و اقتدار حیطٔه در را سرمایهداری کشورهای بزرگترین
میگیرند،ورقابتآزادازبینمیرود.سلطٔهانحصارهادرحیاتاقتصادی،
آنهادستگاه افزونآنهادرزمینٔهسیاسیهمراهاست. بانفوذوقدرتروز
در میسازند. منافعخود تحتالشعاع و میکشند فرمانخود زیر را دولتی
شئون همٔه در قدرتی قدر امپراتوران انحصارها سرمایهداری، مرحلٔه این
هستند.خوِدلغتامپریالیسمنیزازریشٔهالتینیایمپریو)Imperiu(بهمعنای
بیسابقٔه ماشاهدشدتوحّدت اینمرحله، در امپراتوریمشتقمیشود.
و طبقاتی سیاسی، اقتصادی، تضادهای یعنی سرمایهداری، تضادهای کلیٔه
ملیهستیم.مبارزهدولتهایامپریالیستیبرسربازارفروشوعرصههای
سرمایهگذاریوبهدستآوردنموادخامونیرویکارارزانواحرازتسلط
امپریالیسم، بالمنازع تسلط دوران در که مییابد بیسابقهای جهانی،حّدت

ناگزیرکاررابهجنگهایویرانیآورمیکشاند.
امپریالیسمدرعینحالمرحلٔهتالشیسرمایهداری،مرحلٔهپوسیدگیو
احتضارآناست.امپریالیسمآستانانقالبسوسیالیستیاست.دراینمرحله،
درمجموعسیستمجهانیسرمایهداریشرایطبرایانقالباجتماعیپرولتاریا
نضجمیگیرد.تضادبینکاروسرمایه،تضادبینُدَولامپریالیستیوکشورهای
وابستهومستعمره،تضادبینخودُدَوِلامپریالیستی،هرچهشدیدترمیشود.
وجودسیستمجهانیسوسیالیستیخودموجبتشدیداینتضادهایسهگانه
به امپریالیسم ماهوی پوسیدگی و تضادها تشدید که است میگردد.واضح

معنایرکودوُجمودمطلقسرمایهدارینیست.لنینمینویسد:
و تالشی به تمایل که شود تصور اگر بود خواهد »اشتباه



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ٣۴

پوسیدگی،مغایربارشدسریعسرمایهداریاست.«
انحصاری سرمایهداری تبدیل روند شتاب موجب امپریالیسم تضادهای
سلطٔه روند این که چند هر است. شده دولتی انحصاری  سرمایه داری  به
نیروی با را انحصارها نیروی میکند، تقویت مردم زندگی بر را انحصارها
دولتدردستگاهواحدیمتحدمیسازدتاحداکثرسودبرایبورژوازیتأمین
شودونظامسرمایهداریحفظگردد.ولینهاینامر،نهنظامیکردنحیات
اجتماعیواقتصادیکشور،ونهانتگراسیون)یعنیدرهمآمیختگیوادغامو
تشکیلسازمانهایجدیدمافوقملی،سیاسیواقتصادیبهمنظورپیوستگی
دولتهاوانحصارهایسرمایهداری(نمیتواندپایههایپوسیدٔهسرمایهداری
رانجاتدهد.رشدتولیددربرخیازکشورهایسرمایهداریهرگزنتوانسته
استجلویحّدتیافتنتضادهایملیوبینالمللیسرمایهداریرابگیرد.
درحالیکهسودومافوقسودانحصارهاافزایشمییابد،اتوماسیون)استفاده
برای جدیدی مصائب سرمایهداری شرایط در تولید( در وسایلخودکار از

زحمتکشانبهبارمیآورد.
زحمتکشان دیگر و دهقانان و کارگران علیه فقط نه انحصارها سلطٔه
زیان نیز متوسط و بورژوازیکوچک قشرهای منافع بر بلکه است، متوجه

واردمیآورد.
سنداساسیکنفرانسبینالمللیاحزابکمونیستوکارگری)1۹۶۹(

شیوههایامپریالیسموراهمقابلهباآنراچنینتحلیلمیکند:
پندارموهومرا این انحصارگرهمهجامیکوشد »بورژوازی
ایجادکندکهگویابدونتحولانقالبینظامموجودمیتوانبه
همٔهخواستهایزحمتکشاندسترسییافت.سرمایهداریبه
قصداستتارماهیتاستثمارگروتجاوزگرانٔهخویشبهاشاعٔه
خلقی«، »سرمایهداری قبیل از آرایشگرانه نظریات انواع
توسل غیره و فراوانی« »جامعٔه عمومی«، بهروزی »دولت
را دروغین نظریات این کارگری انقالبی جنبش میجوید.
افشانموده،علیهآنهاباقاطعیتمبارزهمیکند.گناهدوجنگ
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جنگی ماشین امپریالیسم است. امپریالیسم عهدٔه بر جهانی
را مادی و انسانی عظیم منابع که است ساخته بیسابقهای
میبلعد.فاشیسم،اینرژیمترورسیاسیواردوگاههایمرگ،
حقوق بر بتواند که جا هر امپریالیسم بود. امپریالیسم مولود
را انسان شایستگی میبرد، یورش دموکراتیک آزادیهای و

لگدمالمیکند،ونژادپرستیرامیپروراند.
امپریالیسممسئولمحرومیتهاومصائبصدهامیلیونانسان
تودههای که است وضع این پیدایش اصلی مسّبب است،
عظیمیدرکشورهایآسیاوآفریقاوآمریکایالتینمجبورند
درشرایطفقر،بیماری،بیسوادی،ومناسباتاجتماعیعهد

عتیقزیستکنند.
منافع با امپریالیسم که میدهد نشان اجتماعی تکامل سیر
گوناگون، اقشاراجتماعی فکری، و یدی زحمتکشان حیاتی

مللوکشورهاتصادممییابد.
برایپایاندادنبهَاعمالجنایتکارانٔهامپریالیسمکهمیتواند
بالیایبازهمسنگینتریبرسربشریتفرودآورد،میبایست
طبقٔهکارگر،نیروهایدموکراتیکوانقالبی،وخلقهامتحد
و متجاوزان بر لگامزدن بپردازند. مبارزه به ومشترکًا شوند
عهدٔه بر است رسالتی امپریالیسم، چنگ از بشریت رهاندن
طبقٔهکارگروتمامنیروهایضدامپریالیستیکهدرراهصلح،

دموکراسی،استقاللملیوسوسیالیسممیرزمند.«

اضمحاللانقالبیامپریالیسمدرسراسرجهانهمزمانانجامنمیگیرد.
دوران در سرمایهداری کشورهای سیاسی و اقتصادی تکامل ناموزونی
امپریالیسم،موجبمیشودکهانقالبدرکشورهایمختلف،درزمانهای
را سوسیالیستی انقالب تئوری که بود لنین بازهم گیرد. صورت مختلف
پیروزی امکان به مربوط آموزش و داد بسط امپریالیسم تاریخی شرایط در
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سوسیالیسمدریکیاچندکشورسرمایهداریبهطورمجزاراتدویننمود.
اینتئوریبود.جریان اثباتعملی انقالبکبیرسوسیالیستیاکتبربهمنزلٔه
نابودیسرمایهداریانحصاریوایجادجامعٔهنوینسوسیالیستی،مدتزمان
وجود همزمان سیستم دو آن طی که میگیرد بر در را طوالنیای تاریخی
در بهسوسیالیسم ازسرمایهداری اینگذار دوران ما داشت.عصر خواهند
مقیاسجهانیاست.اینروندکهازانقالبکبیراکتبرآغازشدوپسازجنگ

بهتشکیلسیستمجهانیسوسیالیستیانجامید،همچنانادامهدارد.
این آمریکاست. امپریالیسم جهان، امپریالیستی دولت بزرگترین اینک
اقتصاد نابهنجارترین دارای سرمایهداری صنعتی کشور تکاملیافتهترین
آمریکا امپریالیسم اجتماعیوسیاسیاست. نظامیشدهورسواترینحیات
بیشازکلیٔهکشورهایسرمایهداریدیگر،ثروتکشورهایآسیاوآمریکای
التینوآفریقارامیربایدوباسیاستتوطئٔهکودتاسازی،پیمانهاینظامی،
و سیاسی گانگستریسم نظامی، مداخلٔه تسلیحاتی، مسابقٔه قرضه، و کمک
حاکمیت حق و سازد خویش مطیع را دیگر دولتهای میکند سعی غیره
سایردولتهایرشدیافتٔهسرمایهداریرانقضکند.امپریالیسمآمریکااینک
ژاندارم و جهانی ارتجاع عمدٔه تکیهگاه بینالمللی، استثمارگر بزرگترین

بینالمللیاست.
خلقهاهرروزمصممانهتربهمبارزهعلیهامپریالیسمبرمیخیزند.اتحاد
کشورهای یعنی معاصر، امپریالیستی عمدٔهضد نیروی سه عمل اشتراک و
کشورهای کارگری جنبش و ملی آزادیبخش نهضتهای سوسیالیستی،

سرمایهداریوثیقٔهپیروزیدرایننبرداست.

)Concession( ١٧ ـ امتیاز

درنظامسرمایهداری،امتیازعبارتاستاز:دادنحقبهسرمایهدارانیا
برخی از معینی، شرایط بهرهبرداری،ضمن برای سرمایهداری انحصارهای
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مؤسسات،زمینها،ثروتهایطبیعی،معادن،دریاهاوسایراموراقتصادی.
اینثروتها،مؤسساتواموراقتصادیمعموالًمتعلقبهدولتیااستانیا
خارجی یا داخلی سرمایهدار اختیار در امتیاز وسیلٔه به که شهرداریهاست
امتیازها این از سرمایهداری انحصارهای و سرمایهداران میشود. گذاشته
برایبهدستآوردنموادخام،برایتسلطاقتصادی،برایاستثماربیرحمانه
ازکارگرانمحلیوبرایسیادتسیاسیدرکشوراستفادهمیکنند.درمرحلٔه
امپریالیستی،کسبامتیازدرکشورهایوابستهرواجفراوانمییابد.درتاریخ
از بهرهبرداری امتیاز نفت، متعدد امتیازهای و تنباکو امتیاز ایران، معاصر
اراضیزیرسدهابرایایجادمؤسساتکشتوصنعت،یاامتیازهایمربوط
سود به جنوب ساحلی نواحی و فارس خلیج دریایی منابع از استفاده به

سرمایههایبیگانهازاینگونهاست.

)Anarchisme( ١ ـ آنارشیسم�

یاهرجومرجطلبی،یکجریانسیاسیاستکهبامنافعوآمالطبقٔهکارگر
وهمٔهزحمتکشانمغایراست.ازنظرطبقاتیدارایریشٔهخردهبورژواییو
ازنظرسیاسیارتجاعیاست،زیرادرجهتتکاملجامعهنیست.اینلغت
ازواژٔهیونانیآنارخیامشتقشدهکهبهمعنایفقدانرهبریوحکومتاست.
در را پرولتاریایی دولت جمله از و دولت وجود ضرورت آنارشیستها
ومشیسیاسی انضباط و اجتماعی،ضرورتوجودحزب هرگونهشرایط
وبرنامٔهعملآنرانفیمیکنند.درجنبشانقالبی،طرفدارانآنارشیسمبا
رهبرینهضتازجانبحزبوباایدئولوژیآنمخالفند.آنهابهبهانٔهاین
کهشخصیتانسانآزاداست،تنهاعملانفرادیراقبولمیکنند،ودرمقابل،
اقدامجمعیومبارزٔهطبقاتیونهضتاجتماعیرابههیچمیگیرند.باچنین
آنارشیسمعماًلمانعمبارزٔهمردموگسترشو طرزتفکریروشناستکه
اتحادآنمیشود.طبقٔهکارگرراازانجامرسالتتاریخیخویشبازمیدارد،
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ونفاقوپراکندگیرابهجایتشکلوهمبستگیمیگذارد.
آنارشیسمبهمثابهیکجریانسیاسی1۰۰-13۰سالقبلدراروپابهوجود
باکونین و پردون، ،)Stirner( اشتیرنر ماکس مبلغانسرشناسیچون و آمد
سوسیالیسم تئوری بنیانگذاران انگلس، و مارکس داشت. )Bakunin(
علمی،برایایجادسازمانکمونیستیطبقٔهکارگرمبارزٔهطوالنیوسختیرا

بانمایندگاناینجریانسیاسیانجامدادند.لنینمینویسد:
»آنارشیستهاطبقٔهکارگرراتابعسرمایهداریمیکنندوجز
جمالتکّلیعلیهاستثمار،بدوندرکریشهوعلتآن،چیزی

نمیگویندوبهمبارزٔهطبقاتیایمانندارند.«

موازینسازمانیحزب که بود آنارشیسم علیه مبارزه درکورٔه ازجمله،
تدوینشد. معین ومشیسیاسی ایدئولوژی با پیشرو و متشکل نوین طراز
خطرنفوذاندیشههایآنارشیستیبهویژهدرمیاناقشارخردهبورژوازیشهر
تعالیم باگسترش اگرچه است، زیادتر کارگر ماندٔهطبقه قشرعقب و ده و
مارکسیسم-لنینیسموباتجربٔهساختمانسوسیالیسم،ازاینخطربهمیزان
در خصوص به کمونیست، احزاب حال این با است. شده کاسته زیادی
در که این یا نیست زیادی قدرت دارای آنها در کارگر طبقٔه که کشورهایی
دوراننخستینرشدسرمایهداریقراردارند،یاشرایطاجتماعیوسلطٔهتفکر
باید است، آماده فردی( منش )یا اندیویدوآلیسم نفوذ برای خردهبورژوایی

متوجهاینخطروعقیمساختنآنباشند.

)Individualisme( ١9 ـ اندیویدوآلیسم

اینلغتازریشٔه»اندیویدو«گرفتهشدهکهدربسیاریاززبانهایاروپایی
بهمعنایفردیاشخصاست.بههمینجهتاندیویدوآلیسمرا»منشفردی«
و ایدئولوژی مختصات از اندیویدوآلیسم کردهاند. ترجمه فرد اصالت یا
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جامعٔه در که روحیاتی انواع کلیٔه نتیجٔه در و است، خردهبورژوایی روحیٔه
به آن معنای و میگردد، ظاهر مییابد پرورش مالکیتخصوصی بر مبتنی
طورخالصهیعنیبرترنهادنفردبرجمع،قائلشدناصالتواهمیتبرای
اساسی مسئلٔه که سرمایهداری معاصر فلسفههای انواع جمع. برای نه فرد
فلسفهوجامعهشناسیرابهبررسیمختصاتفردانسانیمحصورمیکنند
در بالتغییر و یکسان همیشه مطلق شکل به نیز را انسانی« »فرد آن تازه و
نئوتومیسم و پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم )مانند میگیرند نظر در تاریخ
وپرسونالیسموغیره(،همگیبرپایٔهفلسفٔهاصالتفردقراردارند.نظریات
خردهبورژوایی افراطی اندیویدوآلیسم مظهر نیز خردهبورژوایی آنارشیستی
است.اندیویدوآلیسمپایٔهفلسفیسرمایهداریاستوبراینپایه،سودجویی
جمعی« »منش یا جمع« »اصالت برعکس، میگردد. توجیه خودپسندی و
تئوریوعملیاستکهطبقآنمنافعجمعوجامعهبرمنافعفردمقدماست،
وحفظوتکاملشخصیتفردورهاییاوازیوغستمهایاجتماعیدردرجٔه
اّولبهرهاییجمعوتکاملآنمربوطاست،وتنهاجامعهایکهدرآنافراد
جمعی عمومی، منافع پیشرفت راه در داوطلبانه شکل به و برابر حقوق با

میکوشند،میتواندیکجامعٔهواقعًاانسانیباشد.
وسایل اجتماعی مالکیت بر مبتنی سوسیالیستی، جمع اصالت روش
شرایط سوسیالیستی، جامعٔه و اجتماعی مالکیت ایجاد بدون تولیداست.
واقعیبرایتربیتهمگانیجامعهباروحجمعیبهوجودنمیآیدوروابط

همکاریوتعاونجانشینروابطاستثماروستمگرینمیشود.
سوسیالیسممیتواندآنچنانشرایطیرابهوجودآوردکهدرآنهماهنگی
برعکس،سرکوب درسرمایهداری، آید. پدید وجمع فرد منافع بین واقعی
پایٔه این از است. معین افراد خواستهای شدن برآورده الزمٔه جمع منافع
فلسفی)اصالتفردواصالتجمع(،دونوعروحیهودونوعطرزفکرناشی
تمایالت که ذهنی تفکر طرز و روحیٔهخودپسندانه فرد اصالت از میشود:
خودرامقدمبرواقعیتمیسازد،وازاصالتجمعروحیٔهانقالبیهمبستگی
وتعاون،طرزفکراصولیوعینیکهواقعیتعینیومصالحتکاملجامعهرا



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ۴٠

برتمایالتوخواستهایذهنیمقدممیشمرد.
طبقٔه حزب در اندیویدوآلیستی عمل شیؤه و تفکر طرز و روحیه رخنٔه
کارگر،بهمبارزاتخالقاصولیزیانجدیواردمیآورد.بایدبااینشیؤه

فکروطرزعملپیوستهوبهموقعمبارزهشود.

2٠ ـ انترناسیونال اّول، دّوم و سّوم

واژٔهانترناسیونالبهمعنای»بینالملل«بهآنسازمانهایجهانیکارگری
اطالقگشتکهاواخرقرنگذشته]نوزدهم[تااواسطقرنحاضر]بیستم[،
آن تشکیل الهامبخش شدند. تشکیل جامعه تکامل مختلف دورههای در
آموزشمارکسیسم،واساسشهمبستگیبینالمللیکارگرانوزحمتکشان

کشورهایمختلفگیتیبود.
اّولمعروف انترناسیونال به بعدًا که بینالمللیکارگران نخستینجامعٔه
شد،درسال18۶۴توسطکارلمارکسآموزگاربزرگپرولتاریاپایهگذاری
شد.مدتهابودکهمارکسوانگلسبرایایجادحزبانقالبیطبقٔهکارگر
پرولتاریا بینالمللی مثابهسازمان به انترناسیونال تأسیس و مبارزهمیکردند
]بیش کارگری جنبش در مارکسیستی تعالیم پیروزی و مبارزه این ثمرٔه
و نوزدهم قرن دّوم نیمٔه در اثررشدسرمایهداری بر بود. پیش قرن از[یک
اعتالینهضتکارگریودموکراتیکدراغلبکشورهایپیشافتاده،ولزوم
تشکیلسازمان مقیاسجهانی، در نهضتها این متقابل وکمک همبستگی
انترناسیونال بود. شده مبدل تاریخی ضرورت یک به کارگران بینالمللی
مارکس را آن تشکیل اعالمیٔه تأسیسشد. لندن در اّول۲8سپتامبر18۶۴
نوشتهاست.اینسندبهبرنامٔهپرولتاریایانقالبیدرقرننوزدهممبدلشد
ودرآنوظیفٔهپرولتاریا،سرنگونساختنقدرتسرمایهواستقرارحکومت
کارگرانازطریقمبارزٔهسیاسیتعریفشدهبود.احزابکارگریدرآنزمان
بهشکلشعباینسازمانبینالمللی،درکشورهایمختلفتأسیسیافتند.
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درکمترازدوسال،۲۵سازمانازاینقبیل،درتقریبًاتمامکشورهایاروپا
ودرسایرقارههاتشکیلشد.مارکسدرتماممدتموجودیتانترناسیونال
طرفداران سایر و انگلس با همراه و بود آن عمومی شورای عضو اّول
شدت به کارگری جنبش در خردهبورژوایی عقاید علیه علمی سوسیالیسم
بسیارمهم مبارزهکرد.چاپکتابسرمایه)کاپیتال(درسال18۶7وسیلٔه
تربیتسازمانهایکارگریباروحمارکسیسموپیروزیسوسیالیسمعلمی
بود.مهمترینکنگرههایانترناسیونالاّولدراینمرحلهازسال18۶۶،هر
سالیکبار،بهترتیبدرشهرهایژنو،لوزانوبروکسلوبازلتشکیلشد.
درمرحلٔهبعدی،مبارزٔهداخلیانترناسیونالاّولعلیهآنارشیسم،کهدراسپانیا
ماهیت طرفدارانش و مارکس یافت. جریان داشت، طرفدارانی ایتالیا و
پیروزی و فاش را آنارشیسم سازمانشکنانٔه فعالیتهای و ضدپرولتری

سوسیالیسمعلمیراتأمیننمودند.
انجام فعالیتدرخشانی اّول انترناسیونال پاریس، بههنگاماعالمکمون
دادوازمبارزٔهقهرمانانٔهکارگرانپاریسپشتیبانیکردوپسازشکستآن،
فعالیتهایُپردامنهایراعلیهترورخونینبورژوازیفرانسهسازمانداد.پس
انترناسیونال علیه تضییق و فشار درهمٔهکشورها پاریس، کمون ازشکست
اّولشدتبیسابقهاییافت.عناصرمرّددومتزلزلکنارهگیریکردندوبه
تدریجادامٔهفعالیتمرکزکارانترناسیونالاّولدراروپاغیرممکنشد.بهاین
جهت،درکنگرٔهالههدرسال187۲تصمیمگرفتهشداینمرکزبهنیویورک
اّول،چهارسالبعد،درجریانکنفرانسفیالدلفیا انترناسیونال منتقلشود.

رسمًامنحلگشت.
انترناسیونال دّوم،بهمثابهجامعٔهبینالمللیاحزابسوسیالیستدرسال
188۹طیکنگرهایمنعقدهدرپاریستأسیسشدودرآناحزابکارگرِی
شرکت آرژانتین و آمریکا متحد ایاالت و اروپایی کشورهای همٔه تقریبًا
جستند.مدتششسالفعالیتاینسازمانتوسطفردریکانگلسرهبری
میشدوبرشالودٔهتعالیممارکسیستیقرارداشت.دراینمدتانترناسیونال
دّومبهپخشاندیشههایسوسیالیسمعلمیوتحکیماحزابکارگریکمک
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اغلب در مهمی سیاسی نیروی به تدریج به احزاب این و کرد، شایستهای
کشورهایاروپاییمبدلشدند.پسازدرگذشتانگلس،بهتدریجرهبری
انترناسیونالدّومبهدستاپورتونیستهاافتادوآنهاباعثنفوذاندیشههاو
انترناسیونال کّمی رشد شدند. کارگری جنبش داخل در بورژوایی اسلوب
دّومهمسطحبارشدکیفیآننبود،وازمیزانآگاهیسیاسیوروشانقالبی
آنبهتدریجکاستهشد.ولیدرداخلآنبرخیاحزابیاُشعباتیازاحزاب،
انقالبیمارکسیسموفادارماندند بهتعالیم نظیرحزببلشویکهایروسیه،
وبهشدتعلیهروشتسلیمطلبانهوتجدیدنظرطلبانهورفورمیستیرهبران
چپانقالبی جناح یک مبارزه این کردند. مبارزه سازمان این اپورتونیست
درداخلانترناسیونالدّومایجادنمود.اکثررهبرانانترناسیونالدّومپساز
شروعجنگاّولجهانیدرسال1۹1۴آشکارابهسراشیبمواضعبورژوازی
انترناسیونالیسم و پرولتری همبستگی اصول و درغلتیدند خود کشورهای
کارگریرابهکلیترککردند.ازآنموقعدرداخلانترناسیونالدّومسهجریان
ایجادگشت:یکجناحراستیاسوسیالشوینیستها،دیگریجناحمیانهرو،
بلشویکهای انقالبی، اینجناح یاجناحچپ. وسومیانترناسیونالیستها
حزب لیبکنشت، کارل رهبری به آلمان انقالبیون لنین، رهبری به روسیه
سوسیالیستچپبلغارستانبهرهبریبالگویفوغیرهرادربرمیگرفت.
جنگاّولجهانیوخیانترهبرانانترناسیونالدّومولیدرهایرفورمیست
کهتصمیمهایصریحکنگرههایاینسازمانراعلنًازیرپاگذاشتند،موجب
و انقالبی گروههای و یابد شدت مبارزه کارگری احزاب داخل در شد
مارکسیستیواقعیتشکیلشود.درسال1۹1۵،درتسیمروالددرسوئیس،
اتحادیٔهسوسیالیستهایانترناسیونالیستتشکیلشدکهرهبریجناحچپ
آنراوالدیمیرایلیچلنینبهعهدهداشت.انقالبسوسیالیستیاکتبردرسال
1۹17پیروزیبزرگسوسیالیسمعلمیومارکسیسم– لنینیسموگاممهمی
درراهایجاداحزابانقالبیکارگریگشت.طبقسنتزمانمارکس،وبرای
نشاندادنجداییکاملازانترناسیونالرفورمیستیدّوم،ایناحزاب،احزاب

کمونیستنامگرفتند.
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انترناسیونال کمونیستییاانترناسیونال سّوم کهبهُکمینتِرننیزمعروفاست،
ازایناحزابانقالبیتشکیلشدوازسال1۹1۹تاسال1۹۴3فعالیتکرد،
کهنقطٔهتحولوچرخشیدرتاریخجنبشکارگریایجادنمود.انترناسیونال
کمونیستی،سازمانانقالبیبینالمللیومرکزرهبریجنبشکارگریجهانی
بود.نخستینکنگرٔهآندرماهمارسسال1۹1۹باشرکتاحزابوگروههای
کمونیستیسیکشورجهانتشکیلشدوبرایاّولینباردرآناحزابانقالبی
کشورهایشرقیوآسیایینیزشرکتجستند.قبلازآن،جلسٔهمشاورهایبه
رهبریلنیندرماهژانویٔههمانسالباشرکتهشتحزبتشکیلشدهبودو
همٔهاحزابوسازمانهایکمونیستیوسوسیالیستیرابهشرکتدرکنگرٔه
پرولتاریای به خود پیام در کنگره بود. کرده دعوت کمونیستی انترناسیونال
سراسرجهان،طبقٔهکارگررابهمبارزٔهجدیوبهدستگرفتنقدرتحکومتی
آمریکا و آسیا و اروپا در بهسرعت مارکسیستی انقالبی نهضت فراخواند.
ریشهدوانیدووسعتیافت.احزابجدیدکمونیستدربسیاریازکشورها
تأسیسیافت)درایرانژوئن1۹۲۰(.دراینمرحله،نهضتکارگریرا،هم
جریانمیانهروکهتحتاینعنوانمدافعاپورتونیسمبودتهدیدمیکرد،وهم
بیماریچپرویوسکتاریسمکهدراحزابجوانوبدونتجربهزمینهپیدا
باشرکت۴1 درسال1۹۲۰ انترناسیونالکمونیستی دّوم کنگرٔه بود. کرده
حزبتشکیلشدونقشمهمیدرمبارزهعلیهبهاصطالحچپروها،کهبا
شرکتکمونیستهادرپارلمانودرسندیکاهایتحترهبریرفورمیستها
مخالفتمیکردند،ودرعملوسایلمختلفمبارزٔهانقالبیحزبکمونیست
کودکی  بیماری  لنین معروف کتاب انتشار نمود. ایفا گرفتند، می وی از را
اینکنگرهوموفقیتآننقشدرجٔه آمادهکردن چپ گرایی در کمونیسمدر
اّولراداشت.کنگرهپیراموننقشدهقانانوخلقهایکشورهایمستعمرهو
اسیر،روشکمونیستهاراروشنکرد.درزمانتشکیلکنگرٔههفتمکمینترن
کهتوجهخاصیبهمبارزهعلیهفاشیسمنمود،درجهانهفتادوششحزب
کمونیستوجودداشتکهفقط۲۲حزبازآنمیانعلنیبودندوبقیٔه۵۴
تمام جهانی، دّوم جنگ طی میکردند. فعالیت غیرعلنی شرایط در حزب



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ۴۴

احزابکمونیستفعالیتعظیمیراعلیهفاشیسمسازماندادندوقهرمانانه
درکشورهایاشغالشده،نهضتهاینیرومندمقاومترارهبرینمودند.در
اینزمانوظایفاحزابکمونیستبیشازپیشغامضوپیچیده،وشرایط
پیکارگوناگونومتفاوتگشت.احزابکمونیسترشدوتحکیمیافتهبودند
آبدیدگیومهارت،مبارزٔهزحمتکشانکشورخودرارهبریمیکردند. با و
دراینشرایط،باقیماندنیکمرکزواحدرهبریبارشدنهضتکمونیستی
مغایربودودخالتهایسازمانیدرامورسایراحزابنتایجمنفیوُمضّریبه
بارمیآورد.درسال1۹۴3تصمیمانحاللانترناسیونالکمونیستیبهتصویب
و تقویت کمینترن، تاریخی رسید.نقش کمونیست احزاب مطلق اکثریت
این کردن لنینی کردنو آبدیده زحمتکشان، بین همبستگی و رابطه تحکیم

احزاب،وتعییناصولعمومیتئوریکوتبلیغاتیاحزابکمونیستبود.
اکنوناجرای انترناسیونال.هم ازتشکیلوفعالیت تاریخچهای بود این
اصولانترناسیونالیسمپرولتریوهمبستگیبینالمللیزحمتکشانازمهمترین
اصولروابطبیناحزابکمونیستوکارگریاستکههریکمستقاًلوبا
شناختجامعٔهخود،آموزشعاممارکسیسمـلنینیسمرادرکشورهایخود
مشاورههای تماسهای نظیر مختلف اشکال از ضمنًا و میبندند، کار به
مشخص، همکاریهای مختلف، احزاب کنگرههای چندجانبه، و دوجانبه
کنفرانسهای تشکیل و مشترک، تئوریک و اطالعاتی و مطبوعاتی ارگان
منطقهای،وباالخرهتشکیلجلساتمشاورٔهجهانیاستفادهکردهبهتبادلنظر
میپردازند،وپیرامونتعیینمشیعمومیدرمسائلمبرمومشخصحیاتیبه

بحثوبررسیمیپردازد.
درسنداصلیکنفرانسبینالمللیاحزاببرادر)1۹۶۹(گفتهمیشود:

»بنیادمناسباتمتقابلبیناحزاببرادرعبارتاستازاصول
احترام متقابل، کمک و همبستگی پرولتری، انترناسیونالیسم
برابریوعدممداخلهدرامورداخلییکدیگر. بهاستقاللو
همکاری رشد برای ضرور شرط اصول، این دقیق رعایت
رفیقانٔهاحزاببرادروتحکیموحدتجنبشکمونیستیاست.
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یک که حاضر، حال در برابرند. حقوق دارای احزاب تمام
مرکزرهبریدرجنبشکمونیستیوجودندارد،اهمیتتلفیق
داوطلبانٔهعملآنهابهخاطراجرایموفقیتآمیزوظایفآنها

بهویژهافزایشمییابد.«

ایناصولوآناشکالهمکاری،امکاناتالزمرابراییگانگیکوششهای
احزابکمونیستوکارگریدرراهآماجهایمشترکآنهافراهممیسازد.

انترناسیونالدارایمفهومدیگرینیزهستوآننامسرودانقالبی واژٔه
پوتیه اوژن آن اشعار سرایندٔه است. جهان کمونیستهای همٔه و کارگران
)Eugene Potier(وسازندٔهآهنگپییرِدگیتر)Pierre Degeyter(است.
او اشعار داشت. پاریسشرکت کمون در و بود کارگریشاعر پوتیه اوژن
همیشهزبانزدمحافلانقالبیبود.پسازشکستکمونپاریس)1871(وی
درسختترینشرایطپیگرد،باخوشبینیانقالبیشگفتانگیزیشعرجدید
انترناسیونالسرود عنوان با و خورده نفرت  داغ  ای  برخیز  مطلع با را خود
)ترجمٔهفارسیازابوالقاسمالهوتیاست(.پوتیهخودعضوانترناسیونالاّول
بهچاپبرساند. نتوانستاشعارخودرا او تبعید بود.طیسالهایدشوار
موسوم موسیقیدان کارگر یک شد، چاپ او اشعار جزؤه که بعد مدتها
و نبردها همٔه در آن از پس ساخت. شعر این برای آهنگی دگیتر پییر به
تظاهراتکارگریانترناسیونالبهمثابهیکیازمحبوبترینترانههایانقالبی
بهزحمتکشانرزمندهشوروالهاممیبخشید.ازآنزماناینسرود،مارش
پیروزمندانٔهخودرانخستدربلژیکوفرانسهوسپسدرسراسرجهانآغاز
کرد.خودپییردگیتردرسنینسالخوردگیتوانستطیمراسمیازدهمین
ظفرنمون و مهیج طنین مسکو، سرخ درمیدان اکتبر کبیر انقالب سالگرد
در و اعدام میدان در کهدرجشنوسرور، بشنود،سرودی را انترناسیونال
به را کمونیستها ایمان خلقی، تظاهرات التهاب و شور در نبرد، صحنٔه

پیروزیجهاننووکمونیسمبیانمیدارد.
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)Internationalisme Proletarien( 2١ ـ انترناسیونالیسم پرولتری

نبرد بهمعنایاتحادوهمبستگیپرولتاریاوزحمتکشانهمٔهملتهادر
مشترکعلیهسرمایهوستمدرسراسرجهاناست.همچنین،عبارتاست
ازسیاستوایدئولوژیهمبستگیبینالمللیکارگرانوهمٔهزحمتکشان.از
نظرتاریخی،اندیشٔهانترناسیونالیسمپرولتریبراینخستینبارتوسطکارل
مارکسوفردریکانگلس،رهبرانبزرگطبقٔهکارگر،بیشازیکصدسال
قبلبیانوپایهریزیشد.شعارمشهوریکهآنهادراثرمعروفخود»مانیفست
حزبکمونیست«باعبارت»پرولتاریایسراسرجهانمتحدشوید!«نوشتند،
بیانسیاسیایناندیشهبود.پایٔهتئوریکایناندیشٔهمارکسیستیآناستکه
کارگرانوزحمتکشانهرکشوریعلیهبورژوازیبهرهکشوبرایدفاعاز
منافعحیاتیزحمتکشان،استقراردموکراسیوسوسیالیسمپیکارمیکنند.در
عینحال،کارگرانوزحمتکشانهمٔهکشورهایجهاندارایمنافعحیاتی
همانندیهستندودشمنطبقاتیواحدیدارندکهبورژوازیسراسردنیاست.
ازهمینجالزوماتحادوهمبستگیوپشتیبانیمتقابلکارگرانوزحمتکشان
همٔهملیتهاوهمٔهکشورهادرمبارزهبرایامرمشترکسرنگونیسرمایهداری
ناشیمیگردد.سرمایهدرمقیاسجهانیمتحد بنایجامعٔهسوسیالیستی و

است،لذاکارنیزبایددرمقیاسجهانیعلیهآنمتحدشود.
انترناسیونالیسمپرولتریطییکصدسالاخیربراثر محتوٰیومفهوم
تکاملجامعٔهبشریوسیرتاریخمرتبًاغنیترشدهاست.تاقبلازانقالبکبیر
سوسیالیستیاکتبر،مفهومآنعبارتبودازهمبستگیبینالمللیزحمتکشان
رساندن حکومت به و سرمایهداری برانداختن برای مبارزه در کشور تمام
پیدایشنخستینحکومت و اکتبرسوسیالیستی انقالب از طبقٔهکارگر.پس
سوسیالیستیجهان،مفهومآنفقطبههمانمحتوایقدیمیختمنمیشود،

بلکهعناصرمهمجدیدیرانیزدربرمیگیرد.اینعناصرعبارتنداز:
1ـپشتیبانیجنبشجهانیکارگریازنخستینحکومتپرولتریودفاعو

حمایتازایندولتسوسیالیستی
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۲ـکمکوپشتیبانیحکومتشورویوزحمتکشانشوروینسبتبه
جنبشجهانیکارگری

و ستمدیده ملتهای با درمناسبات انترناسیونالیسم مفهوم تعمیم ـ 3
جنبشآزادیبخشملی

انگلسفرمولمشهوریداردکهدرآنگفتهمیشود»ملتیکهبرملتهای
اساسی اصل را گفته این لنین باشد.« آزاد نمیتواند دارد روا ستم دیگر

انترناسیونالیسمنامیدهاست.
تجسمکاملایناصلرادرسیاستلنینیحکومتجوانشورویدرقبال

ملتهایمختلفواقلیتهایملیساکنروسیهبهروشنیمیتواندید.
با شوید« متحد کشورها تمام »پرولترهای معروف شعار عمل، در
تکمیل شوید« متحد ستمدیده ملتهای و کشورها تمام شعار»پرولترهای
کشورهایجدید عده یک ایجاد و جهانی دّوم خاتمٔهجنگ از پس گردید.
اصل سوسیالیستی، اردوگاه جهانی سیستم پیدایش و سوسیالیستی
این عضو کشورهای بین مناسبات پایٔه و اساس پرولتری انترناسیونالیسم
اردوگاهگشتومفهومروابطبرادرانهوکمکمتقابلبینایندولتهارانیز
دربرگرفت.مارکسیسم– لنینیسموحدتخللناپذیرمنافعملیوبینالمللی
زحمتکشانجهانراکهبهخاطرسوسیالیسمپیکارمیکنند،ثابتمیکند،زیرا
اگرچه دارد، بینالمللی امپریالیسمخصلت و سرمایهداری علیه مبارزه این
بهشرایطمشخص وابسته وساختمانسوسیالیسم آن پیروزی راهمشخص

تاریخیوتناسبنیروهاوعواملدیگردرهرکشوراست.
انترناسیونالیسمپرولتری)سوسیالیستی(اساسمناسباتبیندولتهای
و کمونیست احزاب جهانی کنفرانس اصلی سند در است. سوسیالیستی
نوین، طراز بینالمللی مناسبات »استقرار میشود: گفته )1۹۶۹( کارگری
تکاملاتحادبرادرانٔهکشورهایسوسیالیستی،پروسٔهتاریخیبغرنجیاست.
تکاملموفقیتآمیزاینپروسه،رعایتدقیقاصولانترناسیونالیسمپرولتری،
کمکوپشتیبانیمتقابل،برابریحقوق،حقحاکمیت،عدممداخلهدرامور
نظیر ایجابمینماید.درسرشتسوسیالیسمتضادهایی را داخلییکدیگر
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تضادهایفطریسرمایهداریوجودندارد.هرگاهبینکشورهایسوسیالیستی
و اجتماعی وساختمان اقتصادی تفاوتسطحرشد از ناشی اختالفهایی
چنین کند، بروز آنها ملی ویژگیهای با پیوند در و آنها بینالمللی وضع
اختالفهاییمیتواندوبایدبرمبنایانترناسیونالیسمپرولتریازطریقبحث
ومذاکرٔهرفیقانهوهمکاریداوطلبانهوبرادرانهبهنحویموفقیتآمیزحل
گردد.ایناختالفهانمیبایستبهجبهٔهواحدکشورهایسوسیالیستیعلیه

امپریالیسمخللیواردسازد.
میبینند. را سوسیالیسم جهانی سیستم رشد دشواریهای کمونیستها
و اقتصادی ـ اجتماعی نظام همگونی پایٔه بر سوسیالیستی سیستم ولی
این بنیادیوهدفهایکشورهایوارددرآناستواراست. انطباقمصالح
وجهمشترکضامنرفعدشواریهایموجودوتحکیمآتیوحدتسیستم
سوسیالیسمبرمبنایاصولمارکسیسم– لنینیسموانترناسیونالیسمپرولتری

است.«
آنهاکهانترناسیونالیسمپرولتریووجوهمختلفآنرازیرپامیگذارندو
علیهتعالیملنینکبیرواصولمارکسیسمـلنینیسموانترناسیونالیسمپرولتری
بلکه میغلتند، کوتهنظرانه ناسیونالیسم منجالب به فقط نه میکنند، اقدام
درعملمغایربامنافعملیومنافعکارگرانوزحمتکشانکشورخودعمل
بینالمللی همبستگی در اخالل چپنماها، انشعابگرانٔه فعالیت میکنند.
در اخالل و کمونیست احزاب به اتهام ستمدیده، ملتهای و زحمتکشان
نقضآشکارانترناسیونالیسم امپریالیسمـ مبارزٔهمشترکعلیهدشمنمشترکـ

پرولتریاست.
برخیاختالفهاییکهبیناحزابکمونیستپدیدمیگردد،یادرجریان
مورد مسائل ماهیت که رشدحوادث پرتو در یا شد مرتفعخواهد حوادث
راروشنخواهدکرد،محوخواهدگردید.برخیدیگر،ممکناست بحث
مدتبیشتریدوامیابند،ولیاصلآناستکهمسائلموردبحثمیتواند
وبایدازطریقهمکاریاحزابکمونیستدرتمامجبههها،ازراهگسترش
راه از رفیقانه، ومشورت وبحث تجارب متقابل تبادل احزاب، بین روابط
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وحدتعملدرعرصٔهجهانیبهدرستیحلگردند.وظیفٔهانترناسیونالیستی
بین متقابل اعتماد تکامل و مناسبات تحکیم به جانبه همه کمک حزب هر
بینالمللی جنبش وحدت تحکیم منظور به نوین کوششهای و احزاب

کمونیستیاست.
پیکار که زیرا دارد، مطابقت ملی منافع با پرولتری انترناسیونالیسم
مشترک مبارزٔه راه از استقالل،جز و آزادی و میهنی منافع بهخاطر واقعی
همٔه و سوسیالیستی کشورهای همٔه با برادرانه همکاری و امپریالیسم علیه
خلقهاییکهدراینطریقپیکارمیکنندامکانپذیرنیست.ازاینجهتاست
کهمیگوییممیهنپرستیواقعیجنبٔهانترناسیونالیستیداردوانترناسیونالیسم
عمیقًامیهنپرستانهاست.مسئولیتملیوبینالمللیهرحزبکمونیستو
کارگریتفکیکناپذیراست.هرحزبکمونیستمسئولفعالیتخویشدر
برابرطبقٔهکارگر برابرطبقٔهکارگروخلقکشورخویشودرعینحالدر
– لنینیستها،همتنگنظریناسیونالیستیوهم جهانیاست.مارکسیست
بهسویهژمونیسم گرایش وهم را، آن به دادن بها کم یا ملی نفیمصالح

)سیطرهجوییبردیگران(رامطرودمیدانند.
بزرگترینخدمتبهامرسوسیالیسموانترناسیونالیسمپرولتریازجانب
از احزابکمونیستیکهدرکشورهایسرمایهداریمیرزمند،عبارتاست

تصرفقدرتحاکمهتوسططبقٔهکارگرومتحدانوی.
نظرگرفتنشرایطمشخص در برادر، احزاب فعالیت گوناگونیشرایط
ملیبراساستعالیممارکسیسم– لنینیسم،تدوینسیاستوروشهرحزب
بااستقاللکامل،تعیینمستقالنٔهشیوهواشکالکارومبارزه،تفاوتروش
دراجرایوظایفمشخصوحتیاختالفنظرآناندرمورداینیاآنمسئله،
نمیبایستیمانعیبرسرراهتلفیقموضعگیریاحزابکمونیستدرعرصٔه

جهانیوبهویژهدرموردمسائلبنیادیمبارزٔهضدامپریالیستیباشد.
همٔه و کارگر طبقٔه بینالمللی و ملی وحدت پرولتری، انترناسیونالیسم
زحمتکشانوجنبشهایآزادیبخشراعلیهدشمنمشترکرعایتمیکندو
اجرایآنشرطضروریواساسیبرایپیروزیمبارزهدرراهسوسیالیسمو
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صلحوآزادیواستقاللاست.

22 ـ انضباط حزبی و دموکراسی حزبی
)Discipline et Democratie(

مرکزیت اصول پیگیر و دقیق اجرای یعنی ـ حزبی داخل  دموکراسی 
دموکراتیکدراحزابکمونیستوکارگری.دموکراسیداخلیحزبیعنی
انتخابیبودنکلیٔهارگانهایرهبریحزبازپایینتاباال،کارجمعیدرکلیٔه
اینارگانها،وظیفٔهارگانهایحزبیبهدادنگزارشدرمقابلسازمانهای
حزبیپیرامونفعالیتخود،استفادهازشیؤهانتقادوانتقادازخوددرداخل
حزب،برخورداربودنهرفردحزبازحقشرکتدربحثآزادوخالقو
پیرامونمسائلمختلفسیاستحزبو درمجامعوجرایدحزبی سازنده

شرکتدرتدویناینسیاست.
دموکراسیحزبیشرطتشدیدفعالیتخالقومبتکرانٔهاعضایحزب،
اجرای طرز است. حزبی آگاهانٔه انضباط و اصولی وحدت تحکیم وسیلٔه
تصریح میشود قید حزب اساسنامٔه در که موازینی طبق حزبی دموکراسی

میگردد.
انضباط حزبیـیعنیاجرایدقیقوپیگیرموازینیکهدراساسنامٔهحزبی
تعیینشدهاستوانجاموظایفیکهمتوجههرفردوسازمانحزبیمیشود.
کوشش حزب، سیاست و اساسنامه و برنامه اجرای یعنی حزبی انضباط
برایتحققبخشیدنبهتصمیمهایحزبومبارزهبرایرسیدنبههدفهاو
آرمانهایآن.انضباطحزبیشرطاستحکامحزب،وحدتارادهوعملآن
وتأمینرهبریتودههایزحمتکشاست.وجودوحدت اراده و عملشرط
برای انضباط تنهایک پیکارجویانٔهحزباست.حزب اساسیحفظقدرت
تمامافرادخودازصدرتاذیلدارد.همٔهکمونیستهاصرِفنظرازشغلیا
به تابعیکانضباطواحدهستند.خدشهواردکردن یاخدماتخود، سابقه
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انضباطحزبیزیانفراوانیبهحزبمیرساندوباباقیماندندرصفوفآن
مغایراست.انضباطحزبیتبعیتاقلیتازاکثریت،ارگانهایپایینترنسبت
بهارگانهایباالتر،وکلیٔهاعضاوسازمانهارانسبتبهتصمیمهایکنگره
است انضباطی این میکند. ایجاب حزبی ذیصالحیت ارگانهای دیگر و
آرمانهای به رسیدن و تحکیموحدتحزب منظور به داوطلبانه و آگاهانه
را کهسازمان کورکورانه اطاعت با مشترکی انضباطحزبیوجه کمونیسم.
بهسربازخانهمبدلکند،وفکرخالقوشرکتمبتکرانٔهافرادرادرتدوینو
اجرایسیاستحزبُخردکند،ندارد.قبلازاتخاذتصمیم،بحثومشاورٔه
آزادانهدرمسائلالزماست.پسازاتخاذتصمیم،همهبایدمانندتنیواحد

تصمیممتخذهرااجراکنند.

)Revolution( 2٣ ـ انقالب

انقالبیکتحولکیفیوبنیادی،یکچرخشعظیمواساسیدرحیات
جامعهاست.معنایانقالبدرعلمجامعهشناسیعبارتاستازسرنگونی
و میرنده طبقات یا طبقه حکومت و فرسوده و کهنه اجتماعی نظام یک
ارتجاعیوجایگزینکردنآنبانظاماجتماعینوومترقیوحکومتطبقهیا
طبقاتمترقیوبالنده.مثالبزنیم:انقالبکبیرفرانسهکهنزدیکبه]بیشتر[
دویستسالقبلرویدادیکانقالببود،زیرانظامفئودالیفرسودهومظهر
آنسلطنتبوربونهاراازبینبردونظامسرمایهداریراکهدرآنزماننوو
مترقیبودجایگزینآنساخت.انقالبمشروطٔهایرانیکانقالببودزیرا
و مایشائی فعال بساط به نرسید،ولی پیروزیکامل به و ماند ناتمام اگرچه
استبدادیسلطنت،بهاساسخانخانیوفئودالیپوسیدهضرباتجدیزد
وراهرابرایرشدجامعهوشرکتتودٔهمردمدرتعیینسرنوشتمملکتباز
کرد.انقالبکبیراکتبریکانقالبعظیماجتماعیبود،زیراکهنظامکهنهو
فرسودٔهفئودالیوسرمایهداریراریشهکنساختوجامعٔهنوینسوسیالیستی
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راکهبزرگترینچرخشدرتاریخبشریاست،بنانهاد.
جهانبینی است. جامعه حیات تکامل در مرحله مهمترین انقالب
تکاملجوامع اجتنابناپذیر و نتیجٔهضرور را انقالب لنینیسم ـ مارکسیسم
با طبقات آن در که جوامعی همٔه در میداند. آشتیناپذیر طبقات به منقسم
منافعمتناقضوجوددارند،تکاملاقتصادیواجتماعیوتحوالتحاصل،
بهتدریجومرحلهبهمرحلهشرایطوعواملدگرگونیعمیقوبنیادیرابه
را بنیادینظاماجتماعی تغییر بلوغمیرساند،پختهمیکند،وسرانجام حد
ممکنومیسروضرورمینماید.بیانعلمیاینمطلببهگفتٔهکارلمارکس
چنیناست:»نیروهایمولدٔهجامعهدرمرحلٔهمعینیازرشدخودبامناسبات
تولیدیموجودیابیانقضاییآن،یعنیبامناسباتمالکیتکهدربطنآنرشد
یافتهاند،درتضادواقعمیشوند.اینمناسباتتولیدیبهمانعوسدیدرراه
رشدنیروهایمولدهمبدلمیگردندودراینهنگاماستکهمرحلٔهانقالب

اجتماعیآغازمیشود.«
کهنٔه مناسبات آن میکند، بردیمحل نام که را موجود تضاد آن انقالب
تولیدیراازبینمیبرد،وبااستقرارمناسباتنوینزمینهرابرایرشدسریع
انقالب. عینی و اقتصادی پایٔه است چنین میسازد. فراهم مولده نیروهای
معرف که را دیگری طبقٔه و میکند سرنگون را حاکم طبقٔه یک انقالب
مناسباتتولیدیپیشروتریاستبهقدرتمیرساند.مسئلٔهاساسیدرهر
ازدست دولتی.گذارقدرت ازمسئلٔهقدرتسیاسی انقالبعبارتاست
طبقٔهحاکمپوسیدهبهدستطبقهیاطبقاتپیشروومترقی،مضموناساسی
انقالبمظهرعالیترینشکلبروزمبارزٔهطبقاتیاست، انقالبیاست. هر
انقالبوکوتاهکردندستطبقٔهحاکممرتجعو ازطریق وطبقاتمترقی
بازمیکنند.انقالباجتماعیعمیقترین فاسد،راهتکاملجامعٔهخویشرا
واساسیترینتغییراترادرهمٔهجوانبسیاسیواقتصادیوایدئولوژیکی
جامعهواردمیسازدوازبیخوُبنسیمایآنراتغییرمیدهد.بنابراین،برخی
با معین اجتماعی نظام یک درچارچوب اقدامات یا اصالحات یا تغییرات
همانقدرتسیاسیدولتی،باهمانطبقاتحاکمرانمیتوانانقالبنامید.
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اقتصادی تکامل مرحلٔه بر بنا که میشود معلوم دادیم که توضیحاتی از
میتوان اجتماعی انقالب نوع  چند  مبارزه، حال در طبقات و اجتماعی و
تشخیصداد.مثاًلانقالببورژوازی،انقالببورژواـدموکراتیک،انقالب
سوسیالیستی،وغیره.بایددیدهرانقالبچهتضادهاییراحلمیکند،چه
وظایفاجتماعیراانجاممیدهد،چهطبقهایراازقدرتساقطمیسازدو
تانوعآنانقالباجتماعیراتعیین چهطبقهایدررأسانقالبقراردارد،
کبیر انقالب و بود، سوسیالیستی انقالب یک اکتبر کبیر انقالب مثاًل کرد.
انقالب بودند. بورژوایی انقالبهایی ایران مشروطیت انقالب و فرانسه
مشروطهدرمراحلعالیگسترشآنتاحدیازچارچوبانقالببورژوایی
ِصرففراتررفت،زیراتودههایمردمباشعارهاوخواستهایویژٔهخوددر
آنشرکتکردندوُمهرخویشرابرچهرٔهآنزدندوجنبٔهضداستعماریو
ضدامپریالیستیآنراتقویتکردند.انقالبسال13۵7یکانقالببزرگ
ضدامپریالیستی،دموکراتیک،وخلقیبودکهباشرکتبسیاروسیعتودههای
مردموبااتحادیچشمگیرانجامشد؛رژیمسلطنتیرابرانداخت،بهسلطٔه
همهجانبٔهامپریالیسمضرباتجدیواردساختوانحصارقدرتراازچنگ
بهدر قشرسرمایهداریوابستهوبوروکراتیکودررأسآنخانوادٔهپهلوی

آورد.
ازدستهر یکمطلبدیگرراهمتصریحکنیمکهگذارقدرتدولتی
طبقهایبهدستطبقٔهدیگرانقالبنیست.زیراهمانطورکهگفتیممفهوم
انقالب،گرفتنحکومتازجانبطبقٔهمترقیوپیشروترراایجابمیکند،به
نحویکهراهتکاملجامعهرابگشاید،وگرنهاگرطبقهایمنحطوارتجاعی
بتواندطبقٔهمترقیرامنکوبکندوبهحکومتبرسد،اینعملضدانقالب
انجاممیگیرد، تودههایمردم باشرکت و نیرو با انقالب انقالب. نه است
اقدامات اینگونه و درباری« »انقالب و باکودتا دارایهیچوجهمشترکی
سرانحکومتی، اعمالی، چنین نیست. دارد فراوان نمونههای تاریخ در که
نظام همان به وابسته و حاکم طبقات همان به متعلق دستههای و اشخاص
راتحولمیبخشد، قیافٔهظاهری و راعوضمیکند، اجتماعی و اقتصادی
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درحالیکهانقالبسراسرنظاماجتماعیـاقتصادیراعوضمیکندوطبقٔه
جدیدمترقیرابهقدرتمیرساند.انقالباجتماعیکهعملبزرگآفرینندٔه
و خواست ثمرٔه است، اجتماعی نظام در بنیادی تحول ایجاد برای خلقها
ارادٔهفردیاگروهیاتنهاسازمانپیشاهنگنیست،بلکهبرایتحققآنوجود
عینی شرایط ما دوران در است. ذهنیضرور عامل و عینی مساعد عوامل
بهمقیاسجهانیبرایعملانقالبیخلقهاعلیهرژیمهایضدخلقیروزبه
روزمساعدترمیشود.دراینشرایط،نقشعاملذهنییعنیتشکل،سیاست
با را جسارت بتواند که کارگر طبقٔه حزب پیگیر و درست عمل و صحیح
واقعبینیوبصیرتسیاسیدرآمیزد،اهمیتفوقالعادهکسبمیکند.انقالب
اجتماعیبهاقتضایاوضاعمیتواندازراههایمسلحانهوغیرمسلحانهانجام

گیردوبهصورتاشکالگوناگوندرآید.

)Revolution Culturelle( 2۴ ـ انقالب فرهنگی


انقالبفرهنگیبخشیاستازانقالبسوسیالیستیومفهومآنجریان
درک و فرهنگسوسیالیستی یعنی عالی، و نو فرهنگی گسترش و آفرینش
زحمتکشان تودٔه جانب از سوسیالیستی فرهنگ و ایدئولوژی این هضم و

است.
درجریانانقالبسوسیالیستیشیؤهتولیدسوسیالیستی،مناسباتتولیدی
کاماًلنوودولتسوسیالیستیایجادمیشود.براینشالودهاستکهانقالب
فرهنگیصورتپذیرمیگردد.بدینترتیب،انقالبفرهنگجزءمتشکلهو
بخشیازساختمانسوسیالیسمومبارزهعلیهدشمنطبقاتیوایدئولوژیوی
بهشمارمیرود.دراینمفهومعمیقمارکسیستی،انقالبفرهنگییکمرحلٔه
بر بنیادیرادرزمینٔهگسترشفرهنگتودههارادر ازتحولیژرفو کامل
میگیرد.اینتحولبرپایٔهامکاناتجدیداقتصادیواجتماعیوایجادشرایط
دارایجنبههای فرهنگی انقالب امکانپذیرمیشود. جدیدمادیوسیاسی
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عدیدهایاست:
از اینزمینه، ـکارعظیموبیسابقهدرزمینٔهآموزشوپرورش.در اّول
بینبردنکاملبیسوادیوسپسبهتدریجعمومیکردنتحصیالتابتدایی
مجانیواجباری،وسپستحصیالتبادرجٔهباالتروتخصصیوتحصیالت
فرهنگی انقالب از اینجنبه برایهمگان،مدارجمختلف متوسطٔهعمومی
و سازمانی کار زمینه، این در سوسیالیستی کشورهای موفقیتهای است.
اقتصادیعظیمبرایحلاینمسئلهوهمچنینساختمانمدارسومؤسسات
آموزشیوپرورشیوتعلیماتحرفهایکهپایٔهمادیآنراتشکیلمیدهند،

کاماًلروشناست.
جهانبینی اشاعٔه تودهها، سیاسی تربیت برای پیگیر و وسیع کار ـ دّوم
علمیوباالبردنسطحآگاهیسیاسیهمٔهزحمتکشان،پرورشروحیٔهنوین
وکاروکوششوصفاتعالیٔهانسانیواصولبرجستٔهاخالقی.دراینزمینه
عینحال در و وجامد، قشری برخورد نوع هر از فارغ پیگیر و مداوم کار
عمیقًاعلمیوآشتیناپذیربرایغلبهبربازماندههایطرزتفکرسرمایهداری
وکهنهوپوسیده،ودرشعورورفتارافرادوبرنظریاتارتجاعیوضدخلقی

صورتمیگیرد.
تماموجود با که نو ایجادروشنفکران برای مداوم و پردامنه کار ـ سّوم
خویشبهسوسیالیسموابستهاند.اینخودیکیازهدفهایاساسیانقالب
فرهنگیبهشمارمیرودوبرایآننیازبهایجادشرایطمادیبیسابقهاست
کهایجادوتوسعٔهمؤسساتآموزشعالیودانشگاهها،مؤسساتپژوهشی،
بهدانشو ازجملٔهآنهاست.توجه تأسیساتمختلفدیگر فنیو مدارس
ازآندرکارو ُپرشتابتکنیکواستفاده جدیدتریندستاوردهایآن،رشد
بهترین تأمین و علمی ممکن درعالیترینسطح دانشجویان آموزش تولید،
و محققان دانشجویان، پژوهش برای معنوی و مادی محیط خالقترین و
نوین روشنفکران تربیت در که است مسائلی ادبی و هنری آثار آفرینندگان
قرار نظر مورد باید فرهنگی، انقالب از مهمی بخش مثابه به سوسیالیستی،
است. عیان سوسیالیستی کشورهای موفقیتهای هم زمینه این در گیرد.
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در که شوروی اتحاد در ویژه به کشورها، این در فن و علم دستاوردهای
بسیاریازرشتههایمهموحیاتیاینکشوررادرردیفاّولدانشمعاصر
حیاتیقرارمیدهد،تعدادعظیمدانشجویانوفارغالتحصیالندانشگاههاو
مهندسانوپزشکانوسایرکارشناسانکهموردغبطٔهکلیٔهکشورهایدیگر

بالاستثناهستند،نمودارهاییازاینواقعیتاست.
چهارمـکاردائمیووسیعبرایباالبردنسطحآگاهیوفرهنگعمومی
تودههایمردم،بهترتیبیکهکلیٔهدستاوردهایعلمیوهنریوادبی،وکلیٔه
دانشوفرهنگ باشد،وسطح فرهنگیدردسترسزحمتکشان نعمتهای
کار به ابتکارات و اقدامات انواع زمینه این در رود. باال مردم تودٔه عمومی
موزهها، و قرائتخانهها کتابخانهها، وسیع بسیار شبکٔه تأسیس که میرود
از استفاده و وگالریها نمایشگاهها تئاترهاوسینماها،سالنهایکنسرت،
در فرهنگی خانههای و باشگاهها تأسیس کنفرانسها، و تلویزیون و رادیو
محالتشهرودهات،چاپوسیعوبیسابقٔهکتابباتیراژهایعظیمبرای
اقشارمختلف،چاپروزنامههاومجالت،ایجادمحافلهنریودستههای
و طُرق این همٔه از ادب و هنر علم، فرهنگ، آنجملهاند. از هنری آماتور
ایجاد به بهراحتیدردسترسهمگانقرارمیگیردو بامتنوعتریناشکالو
سطحعالیفرهنگعمومیدرتودههایمردمکهازوظایفانقالبفرهنگی

استکمکمیکند.
یک نواحی از برخی فرهنگی عقبماندگی حالت بردن بین از ـ پنجم
کشورنسبتبهنواحیدیگر،یاقشریازاجتماعنسبتبهسایراقشار،ازجمله
وظایفمهمانقالبفرهنگیاست.درنظامسرمایهداریبرخیازنواحیو
استانهاییککشوربهعللمختلف،یابرخیازاقشاریاحتیملتیدریک
کشورکثیرالمله،یااقلیتهایملیازنظرفرهنگینیزعالوهبرموارددیگر
درعقبماندگینگهداشتهمیشوند.انقالبفرهنگیدرنظامسوسیالیستی،
شکفتگیفرهنگیهمٔهایننواحیوایناقشاریاملیتهاراتأمینمیکندو
سراسرجامعهرابدوناستثنابهسطحعالیفرهنگیمیرساندوهمٔهامکانات

ومقدوراترایکساندردسترسافرادجامعهقرارمیدهد.
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رساندن ثمر به و فرهنگی،جذب انقالب دیگر وظایف از یکی ـ ششم
سوسیالیستی جامعٔه مثل جامعهای درهیچ است. گذشته فرهنگی مواریث
قرار خلق دردسترس پیشینیان فرهنگی و ادبی و هنری آثار ارزندهترین
ملی فرهنگ در چه گذشته، قرون فرهنگی دستاوردهای بهترین نمیگیرد.
قرار تودٔهمردم بهوسیعترینشکلیواقعًادرتعلق وچهدرفرهنگجهانی،
میگیرد.انقالبفرهنگیوایجادفرهنگسوسیالیستیبههیچوجهبهمعنای
و مادی ارزشهای مجموعٔه فرهنگ نیست. گذشته میراث نابودی و محو
معنویاستکهبشردرطولتاریخاجتماعآفریدهاستودستاوردهایمترقی
زندگی نحؤه و اجتماع وسازمان هنر و وعلم مادی زمینٔه در آن انسانی و
مردموپایٔهتکاملآتیتمدنبشریاست.فرهنگسوسیالیستیمرحلٔهنوین
فرهنگ موفقیتهای برگیرندٔه در و بشری فرهنگ تکامل عالیتر ماهیتًا و

گذشتهاست.
مفهوم در فرهنگی انقالب از جوانبی خالصه طور به است چنین
مارکسیستیـلنینیستیآن،انقالبیکهجزئیازانقالبسوسیالیستیوایجاد
وسیع تودٔه فرهنگ اعتالی موجب فرهنگی انقالب است. نوین جامعٔه
با را آنها و رهامیسازد وجهل معنوی بردگی از را میشود،زحمتکشان
دستاوردهایفرهنگیکهجامعٔهبشریاندوختهاستمجهزمینماید،جهش
واقعیبهسویُقلههایعلموفرهنگوهنرانجاممیدهدوتودههارابرای
شرکتهرچهبیشتروروزافزوندررهبریاموراجتماعوسیاستوفرهنگ
واقتصادآمادهمیکند،ونقشبسزاییدرایجادانساننوینوشایستٔهجامعٔه

کمونیستیایفامینماید.

�2 ـ انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

عبارتاستازنخستینانقالبپیروزمندپرولتریکهتحولیبنیادیدر
در را کهنسرمایهداری وطومارجهان آورد بهوجود انسانی جامعٔه تاریخ
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نوردیدوجهاننوینسوسیالیستیرابنیادنهاد.انقالباکتبربرایاّولینبار
فارغ ایجادجامعٔه استثمارگرانراسرنگونکردوشالودٔه تاریخ،قدرت در
ازاستثماروستمراپیریزیکرد.براثرتحققانقالباجتماعیاستکهدر
مرحلٔهمعینیازتکاملجامعه،یکدورانکهنهوروبهزوالجایخودرابه
که میشود شیوهای جانشین تولید شیؤهجدید و میدهد بالنده و نو دوران
آفتابعمرشبهلببامرسیدهاست.تاقرنگذشته]نوزدهم[اینانقالبها
اگرچهنقشمترقیدررشدجامعهداشتندومناسباتتولیدیمترقیتریرا
نسبتبهگذشتهایجادمیکردندولیدرهرحالیکدوراناجتماعیمتکیبر
استثمارراجانشیندوراندیگرمتکیبراستثمارمینمودند.فئودالیسمجای
بردهداریرامیگرفتوسرمایهداریجایفئودالیسمرا،ولیدرعینحال
اساساستثماربهجایخودباقیمیماندوبهرهکشیوستمریشهکننمیشد.
تنهاگذارجامعهبهسوسیالیسمبودکهمیتوانستکاملترینشرایطرابرای
رشدمدوامنیروهایمولدهفراهمسازد،بهآرمانهایدیرینٔهبرابری،آزادی
زمینٔه و کند لغو را انسان از انسان بهرهکشی بپوشاند، وعدالتجامٔهعمل
نماید. ایجاد را هنر و وعلم فرهنگ انسانی، نامحدودشکوفاییشخصیت
اینمرحلهایماهیتًانووکیفیتًابیسابقهدرتاریخبشریتاست.انقالبکبیر
این اینمرحلهاست.اهمیتجهانُشمولآندر اکتبرسرآغاز سوسیالیستی
نکتهاست.اینانقالبشکلجدیدیازاستثمارراجانشینشکلدیگرنکرد،
بلکهناقوسنابودیهرگونهبهرهکشیرابهصدادرآورد.انقالباکتبرسرآغاز
دورانیاستکهمضمونعمدهاشگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسماست
– دورانمبارزٔهدوسیستماجتماعیمتضاد،دورانانقالبهایسوسیالیستی
وانقالبهاینجاتبخشملی،دورانازمیانرفتنسرمایهداریوبرافتادن
سیستممستعمراتی،دورانپیوستنخلقهایجدیدبهراهسوسیالیسم،دوران
اینروستکهجشن از پیروزیسوسیالیسموکمونیسمدرمقیاسجهانی.
بشریت همٔه جشن جهان، زحمتکشان و کارگران همٔه جشن کبیر انقالب

مترقیاست.
و مارکسیسم تکامل نوین مرحلٔه مثابه به را لنینیسم که آنهایی فقط
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خاص و روسی صرفًا پدیدهای را آن و میکنند نفی جهانشمول آموزشی
انقالب اهمیت میشمارند، روسیه بیستم[ قرن ]اوایل پیش قرن نیم جامعٔه
کبیرسوسیالیستیاکتبررانیزفقطبهروسیهمحدودمیکنندومنکرنقشعظیم
پیروزیهای همٔه آفرینندٔه اکتبر کبیر انقالب میشوند. آن وجهانی تاریخی
سوسیالیسمدراتحادشورویاست.درنتیجٔهاینانقالب،دولتطرازنوین
سوسیالیستیودموکراسیطرازنوینبرایزحمتکشانپدیدآمدوحکومت
کارگرانودهقانان،آنکشورراازفالکتملینجاتداد.صلحبرایکشور،
زمینبرایدهقانان،آزادیبرایزحمتکشان،مساواتبرایزنان،رهاییاز
ستمملیبرایخلقها،نجاتازبندوامتیازهایطبقاتیوستماجتماعیرا

برایهمگانبهارمغانآورد.
انقالباکتبربنیاداقتصادینظاماستثماروبیعدالتیاجتماعیرادرهم
شکست.حکومتشورویصنایع،راههایآهنوسایروسایلحملونقل،

بانکهاوزمینراملیکرد،یعنیبهتملکتمامخلقدرآورد.
و کارگر طبقٔه رأس در که کمونیست رهبریحزب تحت اکتبر انقالب
نزدیکترینمتحدشـدهقانانزحمتکشـقرارداشت،تدارکوانجامشد.
والدیمیرایلیچلنین،آموزگارداهیزحمتکشانجهان،رهبروبنیادگذار
تکامل قوانین تعمیم با تئوریک نظر از شوروی، دولت و کمونیست حزب
جامعٔهسرمایهداریدرمرحلٔهامپریالیستی،امکانپیروزیسوسیالیسمراتنها
دریککشوربهثبوترساندوازنظرعملینیزتمامتودههایزحمتکشرا

مستقیمًارهبریکرد.
علیه خود مبارزات از عظیمی تجربٔه روسیه زحمتکشان و کارگر طبقٔه
سلطنتتزارهاوتسلطسرمایهداران،ازانقالبهای1۹۰۵وفوریٔه1۹17
اندوختهبودند.پسازانقالبفوریهوسرنگونیتزاریسمدرکشور،درکنار
و  کارگران  نمایندگان  شوراهای  صورت به دیگر قدرت یک موقت دولت
سربازانبهوجودآمدهبود.حزبکمونیست)کهدرآنزمانحزببلشویکها
نامیدهمیشد(تحترهبریلنینفعالیتعظیمیرابراینشاندادنماهیت
داد. سازمان منشویکها تسلیمطلبانٔه سیاست و موقت دولت انقالبی ضد
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تزهایلنینمعروفبهتزهایآوریلنقشٔهپیکاربرایگذارازانقالببورژاـ
دموکراتیکفوریهبهانقالبسوسیالیسیبود.پسازتظاهراتماههایآوریل
کمونیست موقت،حزب دولت انقالبی بهعلتروشخشنضد ژوئیه، تا
مجبوربهکارغیرعلنیشدودرخفاتدارکقیاممسلحراآغازکرد.کنگرٔه
ششمحزبکهمخفیانهدرپتروگراد)لنینگرادبعدی(تشکیلشد،اینمشی
راتصویبکرد.دروضعانقالبیویژهایکهبهوجودآمدهبود،درحالیکه
تودههابهمشیبلشویکهامیپیوستندوصحتسیاستوشعارهایآنهارا
باتجربٔهخوددرککردهبودند،لنینازاواسطماهسپتامبرموقعرابرایقیام
مسلحانهمناسبتشخیصداد.هفتماکتبرلنینمخفیانهواردپایتختشدتا
رهبریقیامرامستقیمًابهدستگیرد.دهماکتبرجلسٔهتاریخیکمیتٔهمرکزی
نظامی کمیتٔه اکتبر دوازدهم کرد. تصویب را قیام به مربوط قطعنامٔه حزب
انقالببهریاستلنینتشکیلشدکهبهستادقیاممبدلشد.صبحروز۲۴
و بلشویکهاشروعشد.گاردهایسرخ مراکز به اکتبرحملٔهدولتموقت
سربازانانقالبیوکارگرانمسلححملهرادفعکردند.قیاممسلحشروعشد.
دولتی ادارات و تلگراف و پست و راهآهن ایستگاههای تمام اکتبر روز۲۵
ووزارتخانههاوبانکهاوسایرنقاطمهمپایتختبهتصرفانقالبیوندر
آمد.درشبآنروز،کاخزمستانیمقّرحکومتموقت،بهدستنیروهای
انقالبافتاد.بیستوپنجماکتبر،شبهنگام،کنگرٔهدّومعمومیشوراهای
افتتاحشدوحکومتشوراهارااعلامکرد)مطابقتقویمجدیدروز روسیه
۲۵اکتبرمطابقباهفتمنوامبراست(.نخستیندولتشورویبهنامشورای
کمیسرهایخلقبهریاستلنینتشکیلشد.تصویبنامههایتاریخیدربارٔه

صلحودربارٔهزمیندرهمیننخستینجلسهتصویبشد.
پسازپیروزیانقالبدرپتروگراد،پسازنبردهایشدیدعلیهگاردسفید
وقوایضدانقالبی،طیهفتٔهبعدازآندرمسکونیزقدرتشوراهامستقر

شدوتاماهفوریٔهسالبعددرسراسرکشورگسترشیافت.
رادرهمشکستو استثمارگر اکتبرماشینکهنٔهدولتیطبقات انقالب
دولتطرازنوینایجادکرد.بالفاصلهدهقانانمجانًازمینگرفتندومالکیت
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بزرگاربابیبرُافتاد.کلیٔهقروضواقساطدهقانانملغٰیگشت.انقالبحق
مللرادرتعیینسرنوشتخویشتاسرحدجداییاعالموتأمینکرد.

تاریخی ـ جهانی بزرگ اهمیت دارای سوسیالیستی اکتبر کبیر انقالب
انداخت، لرزه به بنیاد از را دنیا سرمایهداری بنای تمام انقالب این است.
انقیادامپریالیسمبودبهدونیمکرد،ودریکی جهانیراکهیکپارچهتحت
ازبزرگترینکشورهایجهاندیکتاتوریپرولتاریارامستقرساخت.تالشی
آزادیبخش امپریالیسمواوجنهضتکارگریوجنبش سیستممستعمراتی
ملیراموجبگشت.انقالببنایسیستمنوینسوسیالیستیراآغازنهاد.

)Inquisition( 2۶ ـ انکیزیسیون

ازدادگاههای نیزترجمهکردهاندوعبارتبوده تفتیش عقاید را اینواژه
وهدفش مییافت ترتیب اعظم پاپ دستور به که کاتولیک کلیسای ویژٔه
سرکوبهمٔهمخالفانپاپوسیطرٔهایدئولوژیکیوسیاسیکلیسایکاتولیک
بیدین و ُملحد نام به را ترقیخواهی آزاداندیش هر دادگاهها این در بود.
محکوممیکردند،بهزندانمیانداختند،شکنجهمیکردند،میکشتند،وزنده
ازقرن حربٔهدستگاهجبرواختناقـ زندهمیسوزاندند.اینمحاکمظلمتبارـ
سیزدهممیالدیتشکیلشدودرتمامدورانقرونوسطٰیوسیلٔهجابرانهو
ُمدهشیدردستکلیسایکاتولیکعلیههمٔهمخالفانُدگمهایفرسودٔهکلیسا
ُاَدبا، دانشمندان، بزرگترین از عدهای متوالی قرنهای بود. فئودالی ونظام
متفکران،نویسندگان،پزشکان،هنرمندان،روشنفکراِنعصر،درخشانترین
آزادیمحرومانوستمدیدگان،وهمچنین راه مبارزان آندوران، سیماهای
کلیسا ُعّماِل وغضب بیمهری مورد که عادی و ساده مردم از کثیری عدٔه
این تمام در اساسی اتهام الحاد شدند. انکیزیسیون قربانی میگرفتند، قرار

محاکمههابود.
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انکیزیتورها،یعنیدادستانهاوقضاتایندادگاههایتفتیشعقاید،ازبه
کاربردنوحشیانهتریناسلوبهایشکنجهکههنوزهمشهرتخودراحفظ
انکیزیسیوندرعینحالوسیلهایبرایجمعآوری اِبایینداشتند. کردهاند،
ایجاد و فشار اعمال و محکومان اموال غارت ستمگران، دست در ثروت
وحشتوُرعبدربینمردمبود.هنوزهمدرداخلکلیسایکاتولیکبقایای
مبارزه وسازمان ممنوعه کتابهای فهرست تهیٔه بهصورت مثاًل اینشیوه

علیهاندیشههایترقیخواهانٔهانقالبیوجوددارد.
اگرچهازآخرینزندهسوزاندندستگاهانکیزیسیوننزدیکبه]بیشتراز[
یکقرنونیممیگذرد،ولیروشانکیزیسیونـمحاکمفرمایشیواحکام
علیه فرزندانخلقزحمتکش، بهترین علیه بیدادخود به ـهمچنان جابرانه
نظامی دربستٔه دادگاههای بهحق ما، میهن در ادامهمیدهند. آزادیخواهان
وسازمانامنیتشاهمخلوعرابهانکیزیسیونتشبیهمیکردند.ایننهادهای
نظام شاهنشاهیهمٔهکسانیراکهبااستبدادوشیوههاینواستعماریمخالف
در الحاد اتهام نظیر ـدرست واخاللگروالمذهب بیوطن اتهام با بودند
قرونوسطٰیـدستگیرکرده،شکنجهمیدادند،بهپایچوبٔهاعدامفرستاده،

زندانیوتبعیدمیکردند.

)Humanisme( 2٧ ـ اومانیسم

انساندوستی رواج آن وجهمشخصٔه که عقایدی یعنیسیستم اومانیسم
وعالقهبهسعادتونیکبختیبشرواحترامبهشخصیتومناعتانسانی
است.ازنظرتاریخی،چنینسیستمتفکریدرقرون1۴و1۶میالدیبهمثابه
یکنهضتاجتماعیوادبیظاهرشدکهدرعملعلیهایدئولوژیفئودالیو
بهگروهمحدودی متعلق آنزمان در تفکر اینسیستم بود. قشریونمذهبی
و بودند یابنده رشد بورژوازی مبارزٔه کنندٔه منعکس که بود روشنفکران از
میخواستندزنجیرهایاجتماعیومعنویفئودالیسمراپارهکنند.روشنفکران
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وماتریالیستهایفرانسهدرقرنهجدهمبرجستهتریننمونههایطرزتفکر
اومانیستیراعرضهداشتند.آنهابودندکهشعارآزادی،برابریوبرادریرا
باتحولسرمایهداریدر اینشعارهادرعملوهمزمان اعالمکردند،ولی
چارچوبمنافعبورژوازیمحدودشدتاجاییکهبهآزادیاستثمارمنحصر
باقی آنها از اثری هیچگونه میلیتاریسم و فاشیسم هم باالخره و گردید،

نگذاشت.
مفهوماومانیسمدرآثارسوسیالیستهایتخیلینظیرسنسیمون،فوریه
استثمار الغای شامل محتوٰی این یافت. جدیدی اجتماعی محتوای اوئن و
قوانین شناسایی به نیز اینها ولی میشد، فرد شخصیت تکامل و ستم و
عینیجامعهونقشمبارزٔهطبقاتیتوجهینداشتند.اومانیسمآنهاغیرفعال
واقعی ،انساندوستی اومانیسم نوع عالیترین مارکسیسم بود. پندارآلود و
کامل آزادی سوسیالیستی، اومانیسم هدف داشت. عرضه را فعال و مبارز
اجتماعی، تساوی عدم و ستم گونه هر از استثمار، زنجیر از زحمتکشان
کسبوسیعترینآزادیهایواقعیبرایانسان،ایجادگستردهترینعرصهها
برایرشدوبارورشدناستعدادهایافراد،وبهترینشرایطرشدهمهجانبٔه
شخصیتانساناست.ایناومانیسمبرشالودٔهمستحکماقتصادیوسیاسی
واجتماعیسوسیالیسم،مالکیتاجتماعیبروسایلتولیدوالغایاستثمار

فردازفردقراردارد.

)Ideologie( 2 ـ ایدئولوژی�

سیاسی، اندیشههای و نظریات سیستم از است عبارت ایدئولوژی
حقوقی،هنری،مذهبی،فلسفیواخالقی.ایدئولوژیبخشیاستازروبنا
کنندٔه منعکس تحلیل، آخرین در بنابراین و است طبقاتی دارایخصلت و
طبقات به که جامعهای در است. جامعه زیربنای یعنی اقتصادی، مناسبات
متخاصمتقسیمشدهاست،یکیازاشکالمبارزٔهطبقاتیپیکارایدئولوژیک
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واقعیت که میکند حکم نابودی حال در و ارتجاعی طبقات منافع است.
این ایدئولوژی علت همین به و شود، گذاشته پا زیر حقیقت و شود نفی
طبقاتغیرحقیقیاست،منعکسکنندٔهواقعیحقایقنیست،علمینیست.
کنندٔه منعکس ایدئولوژی ایجاد به انقالبی و مترقی طبقات منافع برعکس،
لنینیسمآنایدئولوژیعلمیو ـ واقعیتوعلمیکمکمیکند.مارکسیسم
حقیقیاستکهبیانگرمنافعطبقٔهکارگرواکثریتعظیمتودهزحمتکشو
بورژوا فالسفٔه اواخر این در است. آزادی و ترقی بشریتخواستارصلح،
شایعمیکنندکهداشتنایدئولوژیمغایربابرخوردعلمیبهمسائلوواقعیت
است.آنهاایدئولوژیراامریذهنیخالص،بدونپایٔهعینیونتیجٔهاندیشٔه
ُمجّردگروههایادستههایحزبیخاصدانستهوادعامیکنندکهبایدفلسفه
یا ایدئولوژیزدایی )آنچه کرد پاک ایدئولوژی نوع هر وجود از را علوم و
که نیست آن جز روشی چنین نتیجٔه است(. گرفته نام desideologisation

بهطورمصنوعیعلموفلسفهازمبارزٔهطبقاتیوازواقعیتهایاجتماعی
جداشود.هدفاصلیازایندعوی،نفیضرورتایدئولوژیمارکسیسمـ

لنینیسمیعنیتنهاایدئولوژیواقعًاعلمیاست.
تکاملایدئولوژیاگرچهوابستهبهمناسباتاقتصادیاست،ولیدرعین
حالدارایاستقاللنسبینیزهست.نمونٔهایناستقاللنسبیراازجملهدر

اینزمینههامیبینم:
1.محتوایایدئولوژیرانمیتوانبیواسطهومستقیمًاباعللاقتصادی

توضیحداد.
۲.رشدعاملاقتصادیوایدئولوژیهمزمانوموازینیست.

3.برتکاملایدئولوژیبهمثابهسیستمنظریاتواندیشهها،یکدستهاز
عواملکهدارایماهیتغیراقتصادیهستندنیزتأثیرمیگذارند.ازاینقبیل
استتأثیراشکالمختلفایدئولوژییکیبردیگری،ونقششخصیاینیا

آناندیشهپرداز)ایدئولوگ(وغیره.
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)Boycottage( 29 - بایکوت

اینواژهرامیتوانتحریمترجمهکرد،ومقصودازآنیکاسلوبمبارزٔه
سیاسییااقتصادیاستکهعبارتاستازقطعرابطهبایکشخص،یک
سازمانیایکدولت.مثاًلوقتیمیگوییماهالی کاالهای خارجی را بایکوت 
دولت کردن بایکوت مثاًل یا میکنند. خودداری آنها خرید از یعنی کردند
آفریقایجنوبییعنیتحریمروابطباآن.یامثاًلدریکمحلهوقتیاهالیپی
میکنند، بایکوت را او است، پلیس مخفی مأمور فالنشخص که میبرند

یعنیازتماسوصحبتوهرگونهرابطهایبااواحترازمیجویند.
و باشد، ارتجاعی یا مترقی میتواند کردن یکوت با که است واضح
منظوری بهچه و علیهچهکسی مبارزه اینشکل که است بدان وابسته این
صورتمیگیردوبهمنافعچهکسیخدمتمیکند.مثالهاییکهذکرنمودیم
نمونهایازبایکوتمترقی،یکمبارزٔهسیاسییااقتصادیمثبتبهسودمردم
وزحمتکشاناست،ولیدولتهایامپریالیستیونیزکارفرمایانمؤسسات
سرمایهداریباتوسلبهاینشیوهعلیهدولتهایسوسیالیستییازحمتکشان

اقداممیکنند.
اینواژهدراصلنامافسریبودهاستکهدراختالفهایبینانگلستان
وایرلندبرسراستقاللملیایرلندازراهتحریمکاالهاوافراد،درمبارزٔهملی

شرکتجستومبتکرشیوهایشدکهبعدهابهناماومعروفگشت.

٣٠ ـ برابری

مساواتیابرابریافرادهمیشهازآرمانهاوهدفهایبشریبودهاست.
تاقبلازپیدایشمارکسیسم،وهماکنون،نظریاتگوناگونخردهبورژوایی
برابریرابهمعنایفقطمساواتصوریهمٔهافراددرمقابلقانونمیدانند
و نابرابریها همٔه زایندٔه که طبقاتی تساوی عدم یعنی مسئله، اساس به و
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برابریواقعی تأمین لنینیسم ـ مارکسیسم نمیکنند. توجه بیدادگریهاست،
راجزازراهالغایطبقاتامکانپذیرنمیداند.تاوقتیتضادطبقاتی،اختالف
تدوین همهجانبه قوانین هم قدر هر باشد، موجود طبقات اصوالً و طبقات
شوندوافراددرمقابلآنمساویاعالمگردند،برابریواقعیبهدستنخواهد
آمد.تساویگری)یاهموارطلبی(خردهبورژوازیبهمعنایآنکهتماممردم
ازنظرمالکیتشخصیمساویباشندنیزاساسمسئلهراحلنمیکند،زیرا
مسئلهازبینبردنمالکیتخصوصیواجتماعیکردنوسایلتولیداستکه

زمینهرابرایازبینبردنطبقاتدرجامعٔهعالیکمونیستیآمادهمیکند.
درمرحلٔهسوسیالیسم،باازبینرفتناستثماروطبقاتاستثمارگر،برابری
حاصلهبهمعنایرهاییهمٔهزحمتکشانبهطورمساویازبهرهکشی،وحق
هر در معنویموجود و مادی نَِعم از استفاده برای است افراد همٔه مساوی
حق شامل برابری این شده. انجام کار طبق بر جامعه، تکامل معین مرحلٔه
بیمههای فرهنگ، پرورش، و آموزش استراحت، کار، به افراد کلیٔه مساوی
اجتماعی،تأمینمادیسالخوردگی،تساویافرادازنظرملیتوجنسونژاد
وجود علت همان به مرحلٔهسوسیالیسم، این در اما است. ... و مذهب و
طبقاتـهرچندطبقاتدوستوغیرمتخاصمهستندـولیبهعلتآنکه
سطحعمومیرشدهنوزناکافیاستوپایٔهمادیوفنیکمونیسمبنانشدهو
درجٔهمعینآگاهیومعرفتنوینبهوجودنیامدهاست،همچنانعماًلیک
میزانمختلف و متفاوت افراد و اقشار مادی تأمین نظر از نابرابریها رشته

برخورداریازایننعموامکاناتموجودباقیمیماند.
پایههای آن تأمین الغایطبقات، دّومجامعٔهکمونیستی، مرحلٔه به گذار
فنیومادیومقدماتمعنویومعرفتیالزم،بهمعنایازبینبردناینآخرین
بقایاینابرابرینیزخواهدبود.درکمونیسمدرمقابلوظیفٔهمساویهمٔهافراد
بهکاروطبقاستعداد،حقمساویبهرهبردایطبقنیازبرایهمهکستأمین

میشود.
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)Esclavagisme( ٣١ ـ برده داری

استثمار برشالودٔه اقتصادی ـ اجتماعی بردهدارینخستینصورتبندی
فردازفرداست.بردهداریدرمرحلٔهتالشیکموناّولیهوبرشالودهازدیاد
عدمتساویاقتصادیکهخودثمرٔهپیدایشمالکیتفردیبودُنضجگرفت.
بردگینخستدرمصرباستان،دربابِل،درآشورودرچینوهندوستانپدید
گشت،ولیدریونانورومباستانبهشکلکالسیکخودتکاملحاصلکرد.
درشرقوازآنجملهدرمیهنمابردگیبیشترخصلتپدرشاهیوخانوادگی

داشت.
دوطبقٔهاصلیاینصورتبندیاجتماعیـاقتصادیبردگانوبردهداران
بودند.طبقاتمیانه،نظیرمالکانکوچکوپیشهوران،وعناصروازدهوبدون
طبقهکهازمالکانکوچِکورشکستشدهولیغیربردهتشکیلمیشدند،نیز

وجودداشتند.
شالودٔهمناسباتتولیدیدرایندورانعبارتاستازمالکیتبردهداربر
وسایلتولیدوبربرده.بردهبهعنوانشیءقابلخریدوفروشبود.بردهدار
بزرگ مالکان نظیر مختلف اقشار به بردهداران بود. نیز برده جان صاحب
عدٔه کار شرایط در میشدند. تقسیم وسوداگران کارگاهها زمین،صاحبان
عظیمبردگانوارزانیبینهایتآنها،علٰیرغموسایلهنوزبسیارابتدایی،
اضافهمحصولیبهدستمیآمدکهخودامکاننسبتًابیشتری)نسبتبهکمون
اّولیه(برایرشدوسایلتولیدوپیدایشعلوموهنرفراهممیساخت.ولی
نیروهایمولدهدیگردر انجامید، بهطول ازرشدمعینکهخودقرنها پس

چارچوبروابطتولیدیبردگینمیتوانستتکاملیابد.
براثرتشدیدتضادهایطبقاتیکهقیامهایبزرگبردگاننمونٔهآناست،
شالودٔهبردهداریمتزلزلشد.بهجاینظامبردهداری،صورتبندیاجتماعی
ـاقتصادیدیگریکهآنهمبرشالودٔهاستثماراستواربودـدورانفئودالیسمـ
مستقرشدکهبهنوبٔهخودوبهنسبتدورانقبلمترقیتربودومیدانوسیعتری

برایرشدنیروهایمولدهپدیدارشد.
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مثابهیکمرحلٔه به بردهداری اقتصادی ـ اجتماعی اگرچهصورتبندی
تاریخیتکاملاجتماعیازبینرفت،ولیوجودبردهبهشکلهایمختلف
درنظامفئودالیسم،حتیتازمانمانیزباقیماند؛مثاًلتایکصدسالپیش
درایاالتمتحدآمریکا،یادربرخیسرزمینهایواپسماندهونیممستعمره

تاهماکنون.

)Blankisme( ٣2 ـ بالنکیسم

نوزدهم قرن در که نهضتسوسیالیستی در است نامجریانی بالنکیسم
انقالبی بالنکی« »اوگوست فعالیت و نام به وابسته و شد پدید فرانسه در
میتوان را سرمایهداری استثمار که بود معتقد جمله از وی است. مشهور
بدون و فداکار و انقالبیونمصّمم از دستهایکوچک اقدام و توطئه یک با
شرکتوپشتیبانیتودههایوسیعنابودکردوبااستقرارآندستٔهکوچکدر
حکومتبهسوسیالیسمرسید.اکنونمفهومعمومیبالنکیسمعبارتاست
ازتاکتیکتوطئهگریواقدامدستهایکوچکباافکارافراطیونحؤهعمل
مبارزٔهمتشکلواصولی لزوم به و تودهها به اعتماد تئوریمربوطه،عدم و
آنها.بالنکیستهاتوجهیبهتناسبنیروهاونقشتودههاووضعانقالبی
وسیاستی باحوصله و کارمستمر و پیروزی برای مشخصوشرایطالزم
باور تودهها با رابطه اهمیت بهنقشطبقٔهکارگروحزبو ندارند، اصولی

ندارند.
اینمفهومعمومیامروزیبالنکیسماست.البتهبایدتوضیحدادکهلویی
است فرانسوی برجستٔه انقالبیون از تا1881م( 18۰۵( بالنکی اوگوست
فرانسه کارگری جنبش درتاریخ او پیگیر مبارزات و فداکاریها خاطرٔه که
دررأسچندین را ازعمرخود ازشصتسال بیش او است. ثبت وجهان
سازمانوگروهمخفیودرمبارزٔهدائمیگذراند.دوبارتدارککودتادید،دو
بارمحکومبهمرگشد،هردوبارحکمبهحبسابدمبدلشد،وبیشازچهل
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اودرزندانگذشت.درسال1871بالنکیغیابًادرکمون اززندگی سال
پیروز موقتًا علیهسرمایهداری کارگری یورش نخستین که ـهنگامی پاریس
ازمرگ،چون قبل دوسال انتخابشد.وی بهعضویتکمون ـ بود شده
مارکس شد. آزاد زندان از بود، شده انتخاب مجلس نمایندگی به غیابًا باز
وانگلسباآنکهبرایشخصیتانقالبیلوییبالنکیارزشقائلبودند،ولی
شیؤهاورابرایتحولجامعهردمیکردند.امروزنظریاتچپروهاراکهبه
مسئلٔهضرورتمبارزاتمطالباتیوسیاسیتاکتیکیبرایهموارکردنجادٔه
پیروزیهدفاستراتژیکی،کمبهامیدهندمیتوانمظاهرتازهایازبالنکیسم
)نوبالنکیسم(نامید،زیرادرایننظریاتنیز،صرفنظرازآنکهباچهکلمات
واستداللهاییاستتارشود،ایناندیشٔهغلطپنهاناستکهجمعیقهرمانو
جانبازمیتوانندباهنرنماییهایانقالبیجامعهرادگرگونسازندوتودههارا

بهانقالببرانگیزند.

)Bourgeoisie( ٣٣ ـ بورژوازی

درفورماسیوناجتماعیـاقتصادیسرمایهداریدوطبقٔهاساسیوجود
دارد:پرولتاریاوبورژوازی.بورژوازیعبارتاستازطبقٔهسرمایهدارانیعنی
کسانیکهدارایوسایلاساسیتولیدمثلکارخانههاوفابریکهاوبانکها
ووسایلحملونقلوتوزیعوغیرههستندوازاستثمارکاردیگرانزندگی
میکنند.ازنظرُلغویاینواژهازکلمٔه»بورگ«بهمعنایشهرمشتقاستو
شهرنشینمرفهرابورژوامیگفتند.ازنظرتاریخی،بورژوازیدربطنجامعٔه
فئودالیدرجریانتالشیتولیدخردهکاالییبهوجودآمدهورشدکرده،در
مراحلتراکماّولیٔهسرمایهوسلبمالکیتتولیدکنندگانکوچکوتبدیلآنان
بهکارگرانمزدگیربعدهابهعنوانطبقهظاهرشده،وسپسطّیچندینقرن
مبارزهتوانستهاستحاکمیتسیاسیواقتصادیخودرامستقرکند.انقالب
بورژوازیآنانقالبیاستکهسلطٔهفئودالیسمرادرهممیشکند،بورژوازی
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این میکند. مستقر جامعه در را خود قدرت آن درنتیجٔه و است، آن رهبر
گونهانقالبهادرقرنهایهفدهمتانوزدهممیالدیرویداد.درآندوران
بورژوازیطبقهایمترقیبود،زیراکهخواستارپیشرفتجامعهوازبینبردن
فئودالیسمبود،ومنافعرشدنیروهایمولدهرااقتضامیکرد؛ولیباتکامل

جامعٔهسرمایهداری،بورژوازیبهطبقهایارتجاعیمبدلمیشود.
خصلت است، سرمایهداری مرحلٔه آخرین که امپریالیسم مرحلٔه در
منافع میشود. ظاهر دیگر وقت هر از بیش بورژوازی انگلی و ارتجاعی
بورژوازیکاماًلمغایربامنافعطبقٔهکارگرودیگرزحمتکشاناست.تضاد
مبارزٔه ریشٔه تضاد این آشتیناپذیر. است تضادی پرلتاریا و بورژوازی بین
طبقاتیاستکهباالخرهمنجربهانقالبسوسیالیستی،انحاللبورژوازیبه

مثابهطبقهواستقرارمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدمیگردد.
درکدام را خود سرمایٔه که این حسب بر سرمایهدار طبقٔه یا بورژوازی
بورژوازی )کارفرمایان(، صنعتی بورژوازی به باشد انداخته کار به رشته
بازرگانی)ُتجاربزرگ(،بورژوازیبانکی)بانکداران(وبورژوازیروستایی
)کوالکها(تقسیممیشود.منبعدرآمدهمٔهآنهاارزشاضافیاستکهاز
کارزحمتکشانحاصلمیشود.عالوهبرسودکارفرمایانمؤسساتصنعتی
بازرگانیوربح)بهرٔه( نفع کهشکلمستقیمتصاحبارزشاضافیاست،
بانکهاوبهرهوریمالکانٔهزمیندارانهمهاشکالمختلفواجزایارزش

اضافیهستند،یعنیازاستثمارزحمتکشانحاصلمیگردند.
یکطبقهبندیدیگربورژوازیازنظرقدرتمالیونفوذاقتصادیوسیاسی
بورژوازی بزرگ، بورژوازی سرمایهداری، جوامع در نظر این از است. آن
متوسطوبورژوازیکوچکراتشخیصمیدهیم.ازنظرکمّیت،بورژوازی
متوسطوکوچکاکثریتدارند،ولیاهرمهایاقتصادیواجتماعیدردست
بورژوازیبزرگاستکهاگرچهعدهاشکمتراستولیاکثرمنابعتولیدی
به ومالیوقدرتسیاسیرادردستدارد.بورژوازیمتوسطوکوچک،
سببضعفبنیٔهمالیورقابتکاالهایوارداتیهموارهدرخطرورشکست
هستندواغلبدرتضادمنافعبابورژوازیبزرگوسرمایٔهامپریالیستیقرار
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میگیرند.
این مختلف اقشار نقش به است مربوط بورژوازی دیگر طبقهبندی یک
طبقهدرجوامعمستعمرهووابسته.ازایننظربینبورژوازیملیوبورژوازی
ُکمپرادورتفاوتقائلمیشویم.درشرایطتسلطامپریالیستهابراینگونه
جوامعووجودمسائلعدیدٔهملیووابستگیهایانحصاری،بورژوازیملی
کهبرتولیدداخلیمتکیاستمنافعشباانحصارهایبیگانهاغلبدرتضاد
است،وبههمینجهتحاضراستتامرحلٔهمعینیدرنهضتآزادیبخش
ملیشرکتجوید،ونقشمثبتیایفامیکند.عناصرمیهنپرستاینقشردر
کشورهایمختلفدرجبهههایواحدملیعلیهسلطٔهامپریالیسموبهخاطر
منابع از بزرگداخلی بیگانهوسرمایهداران انحصارهای کوتاهکردندست

ملی،بهخاطرکسباستقاللسیاسیواقتصادیمبارزهمیکنند.
جوامع گونه این در ثروتمند عالیو قشر یعنی کمپرادور بورژوازی
با سرمایههایشان و است بیگانه انحصارهای با محکم روابط دارای که
سیادت تحکیم و حفظ منافعشان و آمیخته هم در امپریالیستی سرمایههای
اسپانیایی زبان از کمپرادور واژٔه میکند. ایجاب را بیگانه سرمایههای
و کننده وارد بزرگ بازرگانان اغلب است. خریدار معنای به و شده گرفته
صاحبانکارگاههایمونتاژکهشعبٔهصنایعامپریالیستیهستند،بانکدارانبا
ایندستهجایدارند.بورژوازی اینهادر سرمایٔهمشترکومختلطونظیر
امپریالیستی،دشمناستقاللملی،ودشمن کمپرادورآلتوعاملسیاست
نهضتهایآزادیبخشاست.بورژوازیکمپرادورواسطٔهغارتواستثمار
اقتصادیوسلطٔهسیاسیامپریالیستهابوده،خودازآننفعمیبرد،وحامل
و استعمار نو نفوذ و تشدید ملیترینسیاستهاست. وضد ارتجاعیترین
ویژه به آمریکایی انحصارهای چپاّول و سرمایهگذاریها شدن گستردهتر
موجبتقویتقشربورژوازیکمپرادورشدهاست.اینقشرکشورمربوطهرا
بهبازارفروشکاالهاوعرصٔهسرمایهگذاریهایانحصارهایامپریالیستیو
منبعکسبموادخامارزانبدلمیکند.نهضتآزادیبخشملینهفقطعلیه
امپریالیستهایخارجیبلکهعلیهاینقشرعاملوواسطٔهامپریالیستهانیز
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متوجهاست.
درایرانبااستفادهازرژیموابستٔهشاهمخلوع،امپریالیسمکوشیدهاست
بورژوازی با نواستعماری اقتصادی،سیاسیواجتماعی بهکمکشیوههای
محلیهمپیوندیودرآمیختگییابدوتوعیکمپرادورجدیددرمقیاسوسیع،
بانکداری، صنعتی، تولید عرصههای در بلکه بازرگانی، عرصٔه در فقط نه

خدماتوتولیدکشاورزیبهوجودآورد.
به که ایران بورژوازی قشرهای از یکی مخلوع، شاه هنگامحکومت به
کارمندان از قشری آن یعنی بود، بوروکراتیک بورژوازی کرد رشد سرعت
عالیرتبٔهدولتیکهبااستفادهازاهرمهاینفوذوقدرتدولتیونیزازطریق
برداشتواختالساموالدولتیوگرفتنحقالعملهایکالندرخریدهای
دولتیوتسلطبرمؤسساتدولتیوبهدستآوردنانواعامتیازهای»قانونی«
وغیرقانونی،عوایدهنگفتکسبکردهوروزبهروزبرحجمسرمایههای
شیوههای بر خاندانسلطنتی،عالوه اعضای ویژه به میافزود. بزرگخود

دیگربهرهکشی،ازاینطریقنیزثروتهایفراوانبهچنگمیآوردند.

٣۴ ـ پارلمان و مبارزٔه پارلمانی

پارلمانیعنیمجمعنمایندگانکهوظیفٔهقانونگذاریرابهعهدهدارند.
برخیکشورهای و آمریکا متحد ایاالت در مجلس، را آن ترکیه و ایران در
از مرکب پارلمان کشورها برخی در مینامند. کنگره را آن التین آمریکای
یا ُلردهاومجلسعوام یا اعیان وسنا،مجلس مثلشورا دومجمعاست،
با ازطرفمردمو انتخابیهستند،یعنی پارلمان نمایندگان.قاعدتًااعضای
رأیآنهابرایتشکیلقؤهمقننهوتدوینقوانینبرگزیدهمیشوند.دربرخی
مواردآنهاراانتصابمیکنند،یاعضویترابهوراثتمیبرند.درکشورهای
بادولت،دونوعپارلمان سرمایهداریازنظرماهیت،میزانقدرتورابطه

تشخیصمیدهیم:
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ممالک در یا و...( هند ترکیه، )ایتالیا، پارلمانی درکشورهایجمهوری
که است این بر اصل دانمارک( و سوئد انگلستان، )مثل سلطنتی مشروطٔه
پارلمانبرکلیٔهاعمالدولتنظارتداردودرحقیقتمرجععالیمملکتی
وسیع اختیارات از جمهور رئیس که دیگری درکشورهای میشود. شمرده
برخورداراست)ایاالتمتحدآمریکا،فرانسهوعدهایازکشورهایآمریکای
التین(پارلمانفقطازنظرقانونگذارینقشیایفامیکندوچهبساکههیئت
دولتحتیبهطورصوریهمدرمقابلپارلمانپاسخگونیست.درهردو
بیش و کم طرزی به محدود، یا وسیع اختیاراتی با پارلمان کشورها، دسته

صورییاعملی،وتاحدودیمستقلفعالیتمیکند.
باشند، مجلس دارای ظاهر به اگرچه دیکتاتوری، کشورهای حساب
محتواست،سران گونه هر فاقد پارلمان ازکشورها دسته این در جداست.
رژیم،سالطین،ودیکتاتورهایدستنشاندهباصحنهسازیانتخاباتیمجعول
وفرمایشیدرحقیقتعدهایرابهشغلنمایندگیمجلسمنصوبمیکنندتا
روپوشونقابیبراینظاماستبدادیباشد.مجلسینایراندرحکومتمطلقٔه

شاهنمونٔهبارزآنبود.
درکلیٔهممالکسرمایهداریبهعناوینیااشکالمختلفدرآرایمردمدخل
وتصرفمیشود.افکارعمومیمنحرفمیگردد،ومحدودیتهاییایجاد
میشودتاپارلمانواقعًامجمعنمایندگانمردموبیانگرخواستهاوعقاید
آنهانباشدوهرچهممکنباشدعدٔهنمایندگاناصیلزحمتکشانکمترگردد.
اینتدابیرطیفبسیاروسیعیرادربرمیگیرد.ازمحدودیتسنوسوادو
نژادوجنسوداراییگرفتهتابهکارگرفتنروشها،سیستمهاوموازینضد
افکار بر ازتأثیرگذاری دموکراتیک نیروهای انتخاباتی،محرومکردن خلقی
عمومیواستفادٔهمساویازوسایلتبلیغاتی،وباالخرهتقلبوتعویضآراو

پرکردنصندوقهاوغیره.
است. آن نوعسیاسی در طبقاتی مبارزٔه اشکال از یکی پارلمانی مبارزٔه 
طبقٔهکارگروحزبویضمنسایراشکالمبارزهوظیفهدارندازاینمبارزه
نیزدرصورتوجودشرایطاستفادهکنند،مردمرابسیجکنند،سیاستهای
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ضدملیراضمنکارزارانتخاباتیفاشکنند،سعیکنندعدٔههرچهبیشتری
ازنمایندگانواقعیمردمرابهپارلمانبفرستند،ودرپارلمانازتریبونرسمی
برایبیاندرخواستهاوپیشبردبرنامٔهانقالبیخوداستفادهکنند.نفیمبارزٔه
پارلمانیبههماناندازهغلطومضّربهحالجنبشاستکهمطلقکردنآن.
اّولیانحرافچپوعدماستفادهازیکسالحنبرداست،ودیگریانحراف
راستوانحصارمبارزهفقطبهیکشکلومحرومکردهتودههاازسالحهای
سازمانهای و کارگری کمونیست احزاب سرمایهداری. علیه نبرد دیگر
ازمنافعزحمتکشانواستقاللکشور، برایدفاع پارلمانی مبارزٔه از مترقی
برایجلوگیریازتبدیلپارلمانبهیکزائدٔههیئتحاکمه،وبرایافشای
صورت از پارلمان کردن خارج میکنند. استفاده خلقی ضد سیاستهای
کاندیداها معرفی انتخابات، در آزاد شرکت تأمین حکومت، بیارادٔه زائدٔه
ازدموکراسی ازجنبههایمهممسئلٔهدفاع بهصندوقها آزادرأی وریختن
است.مبارزهبرایآزادیانتخاباتیکیازاشکالمبارزهبهخاطردموکراسی

است.
درشرایطکنونی،طبقٔهکارگربرخیازکشورهایسرمایهداریامکانآن
به را مردم اکثریت مبارزاتخود، ازدستاوردهای بهرهگیری با که دارند را
دورخودگردآوردهوبرایاحرازاکثریتقاطعدرپارلمانوتبدیلپارلمان
ازآلتمقاصدطبقاتیبورژوازیبهوسیلٔهخدمتبهمردمزحمتکشکوشش
نمایند،وضمنآنمبارزٔهتودهایدامنهداریرادرخارجازپارلمانگسترش
دادهومقاومتنیروهایارتجاعیرادرهمشکنند.اینیکیازاشکالانجام
طبقاتی مبارزٔه پیگیر بسط راه از تنها خود که است انقالب مسالمتآمیز
تودههایکارگرودهقانوجلبطبقاتمتوسطعلیهسرمایٔهبزرگانحصاری،
علیهارتجاع،بهخاطراصالحاتعمیقاجتماعی،صلحوسوسیالیسمُمیّسر
تواندبود.درهرصورت،پرولتاریاوحزبویبایدبرکلیٔهشکلهایمبارزٔه
غیرمسالمتآمیزومسالمتآمیز،پارلمانیوغیرپارلمانیاحاطهداشتهوآمادٔه

هرگونهتعویضسریعوغیرمنتظرٔهیکشکلمبارزهبهدیگریباشند.



�٧امیرنیکآیین

�٣ ـ پاسیفیسم

پاسیفیسمازواژٔهالتینی»پاکس«بهمعنایصلحوآرامشمشتقاستوبه
معنایطرفداریازصلحوآرامشاستعمالمیشود.پاسیفیسمیکجریان
معتقدند و هستند جنگی گونه هر علیه آن نمایندگان که است لیبرالمنشانه
ما زمان در چه اگر کرد. ایجاد عمومی آشتی میتوان موعظه و تبلیغ با که
فعاالنه نیز پاسیفیستها امپریالیستی محافل جنگافروزی خطر تشدید با
اغلبشایستهدر اقداماتمختلفصلحجویانهشرکتمیکنندوسهمی در
بیانخواستمردمعلیهنقشههایجنگطلبانهایفامیکنند،ولیدرعینحال
مبارزٔه از تودهها کردن منحرف و تخدیر برای وسیلهای اصل در پاسیفیسم
فریب برای آن از بارها ودرگذشته امپریالیستیاست فعالعلیهجنگهای
تودههاوپنهانکردنریشهوعللجنگوتدارکاتنظامیامپریالیستیاستفاده

شدهاست.
طرفداریازصلحمیبایستفعالومبارزباشد؛ریشهوعللجنگرادر
نظامسرمایهداریوسرشتامپریالیستیبیابد.کمونیستهاهمیشهطرفدار
غاصبانه و استثمارگرانه جنگهایغیرعادالنه، علیه و بودهاند صلح فعال
نبردکردهاند،ودرعینحالازجنگهایانقالبیتودهها،جنگهایدفاعی
بینجنگ اساسی تفاوت پاسیفیسم کردهاند. دفاع آزادیبخش وجنگهای
عادالنهوجنگغیرعادالنهرانادیدهمیانگاردووسایلغیرفعالنظیرموعظه
راکافیبرایمنظورمیشمارد.تفاوتجنبشنیرومندهوادارانصلحمرکب
ازنیروهایمختلفودررأسآنهاکمونیستهاباپاسیفیستهاازجملهدر
مبارزٔهفعالعلیهخطرجنگوعلیهامپریالیسماستکهزایندٔهاینخطراست.
درعصرماپاسیفیستهایصادقروزبهروزبیشتردوشبهدوشطرفداران
فعالصلحباکمونیستهادستبهعملمشترکمیزنندواقداماتمتحدی
چه هر جلب امپریالیسم، علیه متحد مبارزٔه ضرورت میدهند. سازمان را

بیشتروفعالترایننیروراضرورمیکند.
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٣۶ ـ پایه و روبنا )زیربنا و روبنا(

انبوهمناسباتاجتماعیموجوددر پایهـجهانبینیمارکسیستیدرمیان
هرجامعهای،مناسباتمادیوتولیدیرابهمثابهمناسباتاساسیوتعیین
اینمناسبات ازمجموعٔه یازیربنایجامعهعبارتاست پایه کنندهمیداند.
تولیدیکهساختماناقتصادیجامعهراتشکیلمیدهد.مقصودازمجموعٔه
مناسباتتولیدیعبارتاستازاشکالمالکیتومناسباتمیانانسانهاکه

ازایناشکالمالکیتناشیمیشود،وباالخرهاشکالتوزیعنَِعممادی.
مجموعٔه مثابه به زیربنا، وضع زیربناست. یا پایه دارای جامعهای هر
مناسباتتولیدی،بستگیبهوضعنیروهایمولدهداردودرهرجامعهمطابق

استبادرجٔهمعینتکاملنیروهایمولده.
که میدهد امکان و میکند بازی اجتماعی زندگی در عظیمی نقش پایه
تولیدوتوزیعنعممادیسازماندادهشود.انسانهابدونبرقراریمناسبات
تولیدینمیتوانندبهکارتولیدیبپردازندودرنتیجهوسایلزندگیراتوزیع
پایه، تبدیل یعنی دیگر فورماسیون به اجتماعی فورماسیون تبدیلیک کنند.

یعنیایجادمناسباتتولیدیجدید.
روبناـعبارتاستازنظریاتسیاسی،حقوقی،فلسفی،اخالقی،هنری
ومذهبیجامعه،ونهادهاومؤسساتوسازمانهایمربوطبهآنها،واشکال
مربوطٔهآگاهیاجتماعی.اگربخواهیمپایهرابهریشهیااستخوانبندیتشبیه
کنیم،میتوانیمروبناراشاخوبرگیاگوشتوپوست،وخالصهسیمای
البتهاینتشبیهیسادهاستوروابطدیالکتیکیعمیقیراکه جامعهبنامیم.

پایهوروبنارابهیکدیگرپیوندمیدهند،نشاننمیدهد.
پایٔه دارای اقتصادی ـ اجتماعی فورماسیون هر روبناست. شالودٔه پایه
مخصوصبهخوداست.روبنابرپایٔهاینمجموعٔهمناسباتتولیدیناشیاز
نحوهوشکلمالکیتبهوجودمیآید.روبناخودنیزدرتکاملاجتماعنقش
بزرگیداردوپسازآنکهبراساسزیربنایاقتصادیمعینیپدیدآمد،برپایه
تأثیرمتقابلمیگذارد،بهرشدوتحکیمآنکمکمیکند،وباعملخودرشد
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اجتماعراتسریعیاُکندمیکند.روبناتوسطپایهبرتکاملنیروهایمولدهتأثیر
میگذارد.

دررابطٔهدیالکتیکیموجودبینپایه نقشتعیینکنندٔهزیربنانسبتبهروبناـ
وروبنا،پایهجهتقاطعوتعیینکنندهراتشکیلمیدهد.زیربنایجامعهایکه
درآنطبقاتمتخاصموجوددارددارایخصلتمتضاداست.پایهکهبیانگر
نحؤه و تولیدی )مناسبات است تولید وسایل با انسانها مختلف روابط
مالکیت(دربرگیرندٔهتضادمنافعطبقاتیوتناقضمیانبهرهکشانوبهرهِدهان
است.روبنایچنینجامعهای،ازآنجاکهانعکاستضادهایموجوددرپایه
هم و عقاید و افکار هم روبنا است. متضاد دارایخصلت نیز است،خود
مؤسساتوسازمانهایطبقاتوگروههایمختلفرادربرمیگیرد.طبعًا
افکارونهادهایطبقهایکهازلحاظاقتصادیمسلطاستدرروبنانیزافکار
ومؤسساتحاکمراتشکیلمیدهد.بهعبارتدیگرآنطبقهایکهنیروهای
مادیمسلطجامعهرادردستدارد،درعینحالنیرویمعنویمسلطجامعه

نیزهست.
نقشتعیینکنندٔهپایهنسبتبهروبنافقطدرایننیستکهروبنازاییدٔهزیر
بناست،بلکهدرایننیزهستکهتغییراتماهویدرنظاماقتصادیبهناچاربه
تغییراتروبنامیانجامد.مثلتکاملزیربنایجامعٔهسرمایهداریوورودش
بهمرحلٔهپوسیدگیکهدرروبنابهصورتپیدایشوتحکیماشکالارتجاعی
فلسفٔه اشکال تباهترین رواج بورژوایی، هنر انحطاط فاشیستیحکومت، و

ایدآلیستیوفرهنگکاذبوغیرهمنعکسمیگردد.
جای به جدید اقتصادی پایٔه یک اجتماعی انقالب اثر بر که هنگامی
زیربنایقبلیمینشیند،درروبناتغییراتیعمیقرویمیدهد،سلطٔهسیاسی
طبقٔهجدیدمستقرمیگردد،افکاروعقایدونهادهایجدید،دولتجدیدو
و میافتد بر کهنه روبنای میآید، وجود به جدید حقوقی و سیاسی سیستم

روبناینوینمستقرمیشود.
روبناکهزاییدٔهپایهاست،دارایاستقالل استقاللنسبیونقشفعالروبناـ
نسبیاست.یکیازمظاهرمهمایناستقاللآناستکهتحولدرروبناهمگام
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بااستقرارپایٔهنوین،بهمعنایازبینرفتنخودبهخودتمامپدیدههایروبنای
کهنهنیست.بامحوزیربنایکهنه،موجودیتروبنایکهنهبهمثابهیکمجموعٔه
ولی میپذیرد. پایان کهنه نهادهایجامعٔه و نظریات مثابهسیستم به واحد،
عناصرجداگانهایازآنباقیمیماندودرزمرٔهعناصرروبنایجامعٔهجدید
جایمیگیرد.بدیهیاستکهروبنایجدیدفقطآنعناصریازروبنایکهنه
رامیگیردکهمیتواننددرخدمتطبقاتجدیدحاکمدرجامعهقرارگیرند.
ازروبنایجامعٔه باشد برقرار چنانکههرجامعٔهجدیدیکهدرآناستثمار
پیشینخود،آنافکاریرانگاهمیداردکهاستثماررامجازوموجهمیشمرند

ومدافعمؤسساتسیاسیوحقوقیاستثمارگرانهستند.
بهعالوه،درروبنایهرجامعهارزشهاوعناصرثابتوجودداردکهبرای
بشریتدرتمامطولتکاملتاریخدارایمقامومرتبتاست.ازآنجملهاند

موازینعمومیاخالقیانسانیوبهتریندستاوردهایادبیوهنری.
بدینترتیب،روبنایهرجامعٔهمعینپدیدٔهبغرنجیاستکههمافکارو
نهادهاییازجامعٔهکهنهرادربرمیگیردوهمافکارونهادهاییراکهبراساس

زیربنایاقتصادیجدیدپدیدآمدهاند.
استقاللنسبیروبنادراینامرنیزتظاهرمیکندکهروبنانقشفعالیدر
تکاملپایهایکهاورابهوجودآوردهبازیمیکند.افکارومؤسساتمسلط
حاکمدرجامعهایکهبهطبقاتمتخاصمتقسیمشدهاستبهحفظوتحکیم
زیربنایاینجامعهکمکمیکند.درجامعٔهسرمایهداریاندیشههاونهادهای
متعلقبهبورژوازیدرخدمتمبارزٔهطبقٔهحاکمباطبقاتدیگرجامعه،به
ویژهباطبقاتزحمتکشقرارداردودرجهتسرکوبمبارزٔهزحمتکشانبه
خاطررهاییازاستثماروستمعملمیکند.مثاًلسرمایهداریمعاصردوران
زندگیخودراپیمودهولیهنوزبرجایاست؛برجاستدردرجٔهاّولبرای
ایدئولوژی نفوذ وسایل تمام و بورژوایی، حقوق بورژوایی، دولت که آن
بورژوایی،کهنقشآنهادردفاعازسرمایهداریفوقالعادهبزرگاست،ونیز
کلیٔهمؤسساتونهادهاییکهسرمایهداریدررابطهباایناندیشههابهوجود

آوردهاست،همگیدرراهحفظمنافعوقدرتبورژواییبهکارمیروند.
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)Proletariat( ٣٧ ـ پرولتاریا

بهطبقٔهکارگرمزدبگیر،یعنیکسانیکهفاقدوسایلتولیدهستندومجبورند
بفروشند، سرمایهداران یعنی تولید وسایل صاحب به را خود کار نیروی
پرولتاریایصنعتییامطلقپرولتاریامیگویند.بنابراینمفهومخاصودقیق
اینواژهمربوطبهجامعٔهسرمایهداریاست)اگرچهدربرخیاصطالحات،
پرولتاریابهمعنایاعمطبقٔهکارگراستعمالمیشود.اصوالًایناصطالحدر
جامعٔهکهنرومیبهفقراورنجبراناطالقمیشدهاست.(پرولتاریاکههمراه
باسایراقشارزحمتکشانمولدهمٔهنعممادیاستدرجریانتولیدعالوهبر
ارزشنیرویکارخودارزشاضافینیزتولیدمیکندکهازطرفکارفرمابه

شکلسودتصاحبمیشود.
تولید شیؤه زایش با همزمان صنعتی پرولتارهای طبقٔه تاریخی، نظر از
خرابی خانه میگردد. پدید فئودالیسم تالشی مرحلٔه در یعنی سرمایهداری
وورشکستگیدهقانانکهزمینهایخودراازدستمیدادندنخستینمنبع
با ده، و درشهر بورژوازی نیزورشکستخرده بعدها بود. پرولترها ایجاد
تکاملسرمایهداری،بهتقویتصفوفپرولتاریامنجرمیشود.پرولتاریایکی
و است، سرمایهداری اقتصادی ـ اجتماعی فورماسیون اساسی طبقٔه دو از
از پرولتاریا استثمار است. بورژوازی اینصورتبندی، دیگر اساسی طبقٔه
جانببورژوازیموجدتضادآشتیناپذیرمنافعطبقاتیآنهاومبارزٔهطبقاتی

آنهاست.
زیرا است، سرمایهداری جامعٔه در انقالبی طبقٔه پیگیرترین پرولتاریا
صنایع یعنی تولید، یابندهترینشکل رشد و مترقیترین با پرولتاریا اّوالً که
ماشینیوتولیدبزرگصنعتیدرارتباطاستوپیوستهرشدوتکاملمییابد.
ثانیًا،خصلتتولیدسرمایهداریخودبرایاتحادوتشکلوآموزشپرولتاریا
شرایطمساعدرافراهممیکند.ثالثًا،امکانویبرایسازماندادناقدامات
آگاهانٔهتودهایازهرطبقٔهدیگربیشتروآگاهیطبقاتیویباالترست.مبارزٔه

پرولتاریاعلیهبورژوازیقانونتکاملجامعٔهسرمایهداریاست.
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پرولتاریادرمبارزهبرایرهاییخودمیتواندوبایدتمامتودههایزحمتکش
ودردرجٔهاّولدهقانانرابهسویخویشجلبکندونبردعلیهسرمایهداری
رارهبریکند،وبههمینجهتهمپرولتاریاـطبقهکارگرـمیتواندرسالت
تاریخینابودکردنبورژوازیوایجادجامعٔهنوینسوسیالیستیرابهانجام
برساند.درجریاناینمبارزهرفتهرفتهپرولتاریابهمنافعاساسیطبقاتیخود
آگاهیمییابد،درکاجتماعیاشغنیترمیشود،بهتدریجازاشکالمبارزه
ودرجاتعالیترتشکلاستفادهمیکند،وباالخرهاینمبارزه،علیهسراسر

سیستمسرمایهداریوبهخاطراستقرارسوسیالیسممتوجهمیگردد.
که میکند ایجاد را سیاسیخود و طبقاتیصنفی سازمانهای پرولتاریا
تعالیم که احزابی هستند؛ وکارگری کمونیست احزاب آن شکل عالیترین
تعمیم خود آن که دادهاند، قرار خویش راهنمای را لنینیسم ـ مارکسیسم
یابد. می تکامل مرتبًا و پرولتاریاست بینالمللی انقالبی نهضت تجربیات

آموزشمارکسیسمـلنینیسمسالحقاطعآگاهانٔهنبردپیگیرپرولتاریاست.
پسازانقالبسوسیالیستیونابودیاستثمار،پرولتاریابهطبقهایجدید
بدلمیکردد،طبقٔهکارگریکهسیستمسرمایهداریراازبینبردهومالکیت
سوسیالیستیبروسایلتولیدرامستقرساختهاستوخودسرنوشتخویش

رادردستدارد.

)Propagande et agitation( ٣ ـ پروپاگاند و آژیتاسیون�

آژیتاسیونیعنیوسیلٔهتأثیرسیاسیدرتودههاازطریقگفتگو،سخنرانی،
سینما، رادیو، نمایش، اوراق، رساالت، و کتب جراید، میتینگ، و نطق
تلویزیونوغیره.دربرخیمواردآنرافعالیتتبلیغییاتنویریبرایتفهیم
این از آژیتاسیون برای نامیدهاند. تودهها در خود سیاسی ونظریات عقاید
روش و مرام و سیاسی نظریات صحت تا میشود استفاده متنوع وسایل
وجه نماییم. جلب آن راه در مبارزه برای را مردم و کنیم ثابت را خویش
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مشخصٔهآژیتاسیونخصلتتودهایآناست،یعنییکعملسیاسیـتبلیغی
تودٔه مردموسیعُاصورتمیگیردومعموالًحیطهکوچکتری استکهبرای
ازافکارومسائلحادتریامشخص تریرادربرمیگیرد،ولیهدف،پخشو
تبلیغآندربینعدٔههرچهبیشتریاست.واضحاستکهآژیتاسیونهمیشه
وابستهبهوظایفمبرمسیاسیحزباست،واستفادهازاشکالگوناگونآن
تابعشرایطموجودواینوظایفاست.درآژیتاسیونبهشیوههایتهییجیو

احساسیبرایتوضیحواقناعنیزتوجهجدیمیشود.
پروپاگاندکهآنرادرفارسیمیتوانترویجترجمهکرد،معنایتوضیح
برمیگیرد در را مفاهیمعمیقتری فلسفیو و اندیشههایسیاسی اشاعٔه و
با هم آن وسایل بنابراین، است. کمتری عدٔه بین در آنها ترویج هدف، و
آژیتاسیونفرقمیکند.دراینجاازجلسات،مذاکرات،کتب،رساالتعلمی
وتحقیقی،ومجالتاستفادهمیشودتااگرچهدربینعدٔهکمتریولیعمیقتر
وباجزئیاتبیشتروهمهجانبهترمسائلبرنامهایوعقیدتیومرامیتوضیح
دادهشودودرکگردد.شیؤهپروپاگاندبیشترشیؤهتحلیلیوتعقلیاست.

واضحاستکهازآژیتاسیونوپروپاگاند،همٔهاحزابودستههایسیاسی
رادر آن انسانی و فنی استفادهمیکنند،ووسایلمختلفمادیوسازمانی
خدمتمیگیرند.باوجوداهمیتاینوسایلوطرزاستفادهازآنها،مهم
دردرجٔهنخستآناستکهچهمراموایدئولوژیواندیشهایموردترویج
اندیشههای اندیشههاونظریاتچیست. این قرارمیگیردوماهیت تبلیغ و
سوسیالیستیومیهنیودموکراتیکازآنجاکهدارایماهیتحیاتبخشو
انسانیاستوباقوانینتکاملاجتماعیتطبیقمیکند،وُمبّینمنافعتودههای
قیاسی غیرقابل میزان به تودهای، ُمبلّغان و ُمروّجان بهکوشش است، مردم
بیشازاندیشههایارتجاعیضدملیوضددموکراتیکدربینتودههارسوخ
و ترویج و تبلیغ وسایل کلیٔه تقریبًا سرمایهداری درجوامع اگرچه میکند،
در و است متمرکز حاکم طبقٔه و زمامداران دست در همگانی رسانههای
نظامهایاستبدادی،طبقٔهکارگروتودههایمردمزحمتکشواحزابمترقی

ازاینوسایلبهکلیمحرومهستند.
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وسایل داشتن برای مبارزه متضمن جمله از دموکراسی راه در مبارزه
مطبوعات و اجتماعات عقیده، و بیان آزادی آژیتاسیون، و پروپاگاند بیشتر
نیزهست،تابدینوسیلهاندیشه،مسلکومراموبرنامٔهملیومترقیهرچه

عمیقترووسیعتردربینمردمترویجوتبلیغگردد.

)Protectorat( ٣9 ـ تحت الحمایه

معنای به لغوی نظر از است. استعمار اشکال از یکی تحتالحمایگی
و کوچک دولت یک از نیرومند و بزرگ دولت یک پشتیبانی و حمایت
ارتش نیروی به زور، به امپریالیستی دولتهای حقیقت در است. ضعیف
خود،باقدرتاقتصادیخود،نظامتحتالحمایگی)پروتکتور(رابرکشور
کوچکتحمیلمیکنند،آنرازیرسیطرٔهخودمیگیرند،ودرعملمبدلبه
مستعمرهمیکنند.مثاًلدرسرزمینهایمتعددیدرخلیجفارس،امپریالیسم
انگلستانبهنامتحتالحمایگیسلطٔهکاملخودرابرقرارنموده،ُعمالدست
نشاندٔهخودرابهنامشیخوسلطانوامیربرسریرحکومتنشاندهوبایک
بود. کرده محکم را اسارت زنجیر تحمیلی، و نابرابر قراردادهای سلسله
نظامیدریایی پایگاههای داشتن با و نظامی اشغال با اغلب تحتالحمایگی
کامل تبدیل از قبل است بوده مرحلهای بسا چه و است همراه هوایی یا
سرزمینمربوطهبهمستعمره،نظیرتحتالحمایگیُکرهازجانبژاپندرآغاز
قرنکنونی]بیستم[وسپستبدیلآنبهمستعمره.درعصرماجنبشپرتوان
آزادیبخشخلقهااساسبساطتحتالحمایگیراهمزمانباتالشیعمومی

سیستماستعماریدرهمریختهاست.
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)Theorie( ۴٠ ـ تئوری

عبارتاستازتعمیمتجربهوپراتیکاجتماعی؛تئوریمجموعهایاست
ازاندیشههایراهنمادراینیاآنزمینٔهدانستنیهایبشری،عبارتاستاز
توجیهوتوضیحعلمیقوانینتکاملدرطبیعتیادرجامعه.تئوریکهخود
برشالودٔهپراتیکوعملپدیدمیگردد،نقشفعالیدرحیاتجامعهدرزمینٔه
سایرشناساییهایعلمیبشریایفامیکند،وبهانسانهادورنمایدقیقدر

فعالیتهایعلمیخودمیدهدوپراتیکرابهجلومیراند.
مارکسیسمـلنینیسممیآموزدکهوثیقٔهاجرایموفقیتآمیزوظایفیکهدر
مقابلجامعٔهقرارداردوحدتبینتئوریوپراتیک،بیناندیشهوعملاست.
یکتئوریاگرباعملانقالبیوباپراتیکتحولبخشوتغییردهندههمراه
راهنمای چراغ با اگر نیز عمل و پراتیک بود. خواهد مضمون فاقد نباشد،
تئوریانقالبیروشننگردد،کوروبیثمرخواهدبود.احزابمارکسیستـ
لنینیستپایٔهفعالیتخودراوحدتبینتئوریوعملقرارمیدهند.تئوری
نمای دانشوقطب این اندیشههایراهنمای لنینیسممجموعٔه ـ مارکسیسم
سازمان نقش است. کارگری احزاب عمل و فعالیت دقیق و روشن علمی
به که جاست درهمین لنینیستی ـ مارکسیستی تئوری تحولبخش و دهنده
احزابکمونیستیوکارگریامکانمیدهددرهروضعوموقعیتیراهخود
رابشناسند،رونداصلیجریانرویدادهارابرشالودٔهقانونمندیهایعینی
علمی برنامهای اساس بر را خود فعالیت و کنند، پیشبینی اجتماع تکامل
استوارسازند.مارکسیسمـلنینیسمآنچنانتئوریایاستکهاجرایخالق

راایجابمیکند.
فراگرفتنُدگماتیکیوکتابی،بهخاطرسپردناحکاموفرمولهاوتکرار
کورکورانٔهآنهابهکلیبامارکسیسم– لنینیسمبیگانهاستوکمتریننتیجهای
بهبارنمیآورد.فراگرفتنوبهکاربستنخّلاقتئوریمارکسیستییعنیفرا
در آن از استفاده راهنمایعمل، مثابه به آن بردن کار به آن، ماهیت گرفتن
اقداماتپراتیکوبرایحلمسائلیکهدرمقابلحزبونهضتدرشرایط
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علمی، گرفتن فرا چنین یا برداشتی چنین میشود. ظاهر ومتغیر مختلف
غنی جدید استنتاجهای و احکام با را آن میانجامد، تئوری تکامل به خود
میکند،تزهاینوینبراساسوضعتغییریافتٔهتاریخیوشرایطجدیدپراتیک

اجتماعیبهوجودمیآورد.

۴١ ـ جنبش آزادی بخش ملی و هم زیستی مسالمت آمیز

استراتژیاحزابکمونیستوکارگریدرموردجنگآناستکهحتی
وهنوز نرفته بین از هنوز امپریالیسم که آن وجود با یعنی کنونی، دوران در
و برهانند، جدید جهانی جنگ یک بلیٔه از را بشری جامعٔه است، نیرومند
به توسل ازطریق واختالفها تضادها کهحل ندهند اجازه دیگر عبارت به
یابهدیگرسخناصولهمزیستیمسالمتآمیز جنگجهانیصورتگیرد،
رابهکشورهایسرمایهداریتحمیلنمایند.ازجانبدیگر،خلقهاییهستند
نیاوردهاند،وبسیاردیگرخلقها بهدست را کههنوزاستقاللسیاسیخود
آنها جامعٔه اصلی مسئلٔه و ندارند نصیبی اقتصادی استقالل از که هستند
ریشهکنکردننفوذامپریالیسموسلطٔهانحصارهایبیگانهوسرنگونکردن
حکامدستنشاندهودنبالهرویامپریالیستهاست.درتماماینکشورهاست
ازسهجریانعمدٔهضد یکی ـ مّلی آزادیبخش کهجنبشعظیموجوشان

امپریالیستیدورانمعاصرـدرکارپیکاراست.
درموردرابطٔهاینجنبشباسیاستهمزیستیمسالمتآمیزدرسالیاناخیر
پیداشدهاند انقالبینمایانی بسیارصورتمیگیرد. سفسطههایچپنمایانه
رهاییبخش جنبش و مسالمتآمیز همزیستی سیاست بین میکنند ادعا که
گویا جهانی جنگ یک مخالفان که میکنند ادعا است؛ موجود تضاد ملی
راه در مبارزه آنها مخالفند. آزادی و استقالل راه در ملتها مبارزٔه با
همزیستیمسالمتآمیزراعملیغیرانقالبیوحتیهمدستیباسرمایهداری
بهقلممیدهند.اینیکسفسطٔهعامیانهوموذیانهاستکهبادرکتضادهای
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واقعیجهانامروزوتشخیصنیروهایضدامپریالیستیوشیوهوسیاست
امپریالیستها،بیپایگیآنبهآسانیمعلوممیشود.

کشورهایی بین مناسبات نحؤه به است مربوط مسالمتآمیز همزیستی
هستند؛ مختلف سیاسی و اجتماعی سیستمهای دارای آنها دولتهای که
بهمعنایآناستکهاسلحٔهتجاوزوتوسلبهجنگازچنگامپریالیستها
بهدرآوردهشود.مبارزهدرراههمزیستیمسالمتآمیزازهمانآغازتشکیل
نام به لنین که منشوری نخستین و شد شروع سوسیالیستی دولت نخستین
اصول حاوی که بود صلح معروف منشور کرد امضا شوراها حکومت
سیاستهمزیستیمسالمتآمیزاست.درآنهنگامدرمقابلسیاستلنینی
استقرارمناسباتعادیصلحآمیزبیندولتهایدارایسیستمهایاجتماعی
مختلف،دولتهایامپریالیستیسیاستمداخلهولشکرکشیضدانقالبیرا
بهکاربردند،وتنهاپسازشکستمداخلٔهدولتهای1۴گانٔهامپریالیستی
بودکهآن ها مجبور شدندبهنوعیهمزیستیمسالمتآمیزتندردهندودولت
شورویرابهرسمیتبشناسندوباآنرابطهبرقرارکنندوقراردادهایمختلف
امضانمایند.اینیکپیروزیسوسیالیسمبودوامروزهمتحمیلاینسیاست
دست از را تجاوزکارانٔهخود و ماهیتجنگطلبانه هرگز که امپریالیسم به
ندادهاستچیزیجزیکپیروزینیروهایمترقیوضدامپریالیستیدرنتیجٔه
مبارزهایمداوموپیگیرنیست.بهعبارتدیگر،همزیستیمسالمتآمیزتنها
زمینٔه در و امپریالیسم علیه بینالمللی مقیاس در طبقاتی مبارزٔه  ثمرٔه تنها و
روابطبیندولتهاست.اینمبارزههرگزباپیکارخلقهابهخاطراستقاللو
آزادیمغایرنیست،بلکهبرعکس،دستدردستآن،علیهامپریالیسممتوجه

است.
همزیستیمسالمتآمیزامکاناتمناسبیراهمبرایتوسعٔهمبارزٔهطبقاتی
درکشورهایامپریالیستیوهمبراینهضتآزادیبخشملیدرکشورهای
پیروزیهای و موفقیتها خود، نوبٔه به و مینماید، ایجاد وابسته مستعمرٔه
مبارزٔهآزادیبخشملیبهتحکیماصلهمزیستیمسالمتآمیزکمکمیکند.
ایناسترابطٔهدیالکتیکیبیننهضتآزادیبخشملیوسیاستهمزیستی



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی �۶

مسالمتآمیز.احترامبهاصولاساسیهمزیستیمسالمتآمیزبرایکشورهای
نوخاستٔهملیبهمعنایاحترامکاملبهحقحاکمیتآنهاست.استعماروستم
ملیبههرشکلیکهباشدبااصولهمزیستیمسالمتآمیزمباینتداردوبه
ملتی مبارزٔه بنابراین، بهحقوقملتهاست. تعرضمستمر و معنایتجاوز
اینملتدر کهبرایآزادیخودقیامکردهاستمبارزهایعادالنهاست،و
کند. استفاده میتواند بداند ممکن و کهصالح وسیلهای هر از مبارزه این
نبردآزادیبخشخلقهایویتناموآنگوالنشاندادکهاجرایسیاستلنینی
همزیستیمسالمتآمیزازطرفکشورهایسوسیالیستیبههیچوجهمانعآن
نیستکهاینکشورهاباتمامقوابههمٔهاشکالازاینخلقهادفاعکنندوبه

آنهاکمکهمهجانبهنمایند.
همبستگیوعملمشترککشورهایسوسیالیستیوجنبشرهاییبخش
ملیونهضتکارگریکشورهایسرمایهداری)سهنیرویعمدٔهانقالبعصر
ما(برایجلوگیریازیکجنگجهانگیربهترینشرایطرابرایلگامزدن
ملی آزادیجویانٔه و استقاللطلبانه نهضتهای موفقیت و امپریالیستها بر
فراهممیسازد.همزیستیمسالمتآمیزبهمعنایحفظوضعسیاسیموجود
معنای به سرمایهداری، کشورهای در موجود اجتماعی مناسبات حفظ و
ایدئولوژیکیو نوععقبنشینیوگذشت یاهر استعمار نو استعمار، حفظ
درمقیاس طبقاتی مبارزٔه گسترش به است کمکی برعکس نیست، طبقاتی
ملیوبینالمللی،مانعیاستبرسرراهکوششامپریالیسمبهرفعتضادهای
درونیخویشازطریقتشدیدوخامتوایجادکانونهایخطرجنگ.پسدر
زمینٔهمبارزٔهطبقاتیدرجوامعسرمایهداریودرزمینٔهمبارزٔهایدئولوژیکی،

همزیستیوجودنداردوممکننیست.
همزیستیمسالمتآمیزیعنیرعایتاصولحقحاکمیت،برابریحقوق،
مصونیتوتمامیتارضیهرکشوربزرگیاکوچک،عدممداخلهدرامور
داخلیدیگرکشورها،احترامبهحقکلیٔهخلقهادرانتخابآزادنظاماجتماعی
ـاقتصادیوسیاسیخویش،حلوفصلمسائلبینالمللیحلنشدهازطریق
سیاسیوبهوسیلٔهمذاکرات.سیاستهمزیستیمسالمتآمیزباحقخلقها
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درانتخابراهمبارزهایکهبرایرهاییخویشالزممیشمرند،اعّمازاین
کهمسلحانهیاغیرمسلحانهباشد،تبایننداردونیزابدًابهمعنایپشتیبانیاز
رژیمهایارتجاعینیست.همزیستیمسالمتآمیزمبارزهایاستعظیمکه

درآنهرسهنیرویعمدٔهضدامپریالیستیجهانمعاصرذینفعاند.

۴2 ـ جنگ


جنگیعنیمبارزهایمسلحانهبینکشورهایابینطبقاتکهبهخاطراجرای
هدفهایسیاسیواقتصادیصورتمیگیرد.جنگیکپدیدٔهاجتماعیـ
تاریخیاست.یعنیدرجامعٔهبشریدرمرحلٔهمعینیازتکاملتاریخبهوجود
آمدووابستهبهشرایطگذرایحیاتاجتماعیبودهاستودرمرحلٔهمعینی
ازتکاملتاریخ،ازحیاتبشریحذفمیگردد.ازنظرتاریخی،لزومایجاد
نخستیندستههایمسلحیاارتشهمزمانباپیدایشمالکیتفردیوپیدایش
طبقاتودولتپدیدگشت،وازآنهنگامدرجوامعمنقسمبهطبقات،جنگ
اشغال و استثمارگر طبقات تسلط تحکیم برای وسیلهای به عمده طور به
درعصر بدلشد. اقواموخلقها برسایر سرزمینهایغیروسیطرهجویی
کنونی،سرچشمٔهاساسیجنگهانظامسرمایهداریوتضادهایآناستکه
ـ مارکسیستی تئوری میرسند. ُمنتهایحّدتخود به امپریالیسم مرحلٔه در
لنینیستیدربارٔهجنگنشانمیدهدکهدونوعاساسیجنگوجوددارد:جنگ

عادالنهوجنگغیرعادالنه.
جنگ عادالنهجنگیاستکهبهخاطراشغالسرزمینهایدیگرانوتسلط
برملتهایدیگرصورتنمیگیرد،بلکهجنگیاستآزادیبخشبهخاطر
دفاعازمیهنودستاوردهایزحمتکشان،علیهاستعمارگرانواستیالگران،
یایوغطبقات علیهاشغالگرانومتجاوزانخارجی،علیهبندگیاستعماری

بهرهکش.
جنگ غیرعادالنهجنگیاستتجاوزکارانهبرایبردهکردنسایرخلقهای



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ��

ملتها،برایسرکوبزحمتکشان،برایتوسعهطلبی.بهعنوانمثال،جنگی
آور.جنگ اسارت و تجاوزکارانه بود دادجنگی انجام ویتنام در آمریکا که
آزادی و استقالل کسب خاطر به عادالنه بود جنگی ویتنام، خلق قهرمانانٔه
ووحدتملی.جنگفاشیسمهیتلری،غیرعادالنهوتجاوزگرانهبود؛جنگ
کبیرمیهنیخلقهایشورویودیگرملتهایائتالفضدهیتلریجنگیبود
عادالنه.مارکسیسمـلنینیسممخالفجنگغیرعادالنٔهتجاوزکارانه،ومدافع
جنگهای عادالنه جنگهای انواع از یکی است. تودهای و عادالنه جنگ
پارتیزانیخلقیاستکهعبارتاستازجنگدستههایمسلحنامنظمخلق
درپشتجبهٔهدشمن،درقلبنواحیتحتاشغالـجنگیاستکهتودههای
مردمبااستفادهازاشکالمختلفمبارزهانجاممیدهند.اینشکلجنگتازگی
ندارد.جنگپارتیزانیخلقاسپانیاعلیهاشغالگرانفرانسویدرزمانناپلئون
دردرآغازقرنگذشته]نوزدهم[،جنگمردمروسیهدرزمانحملٔهناپلئون
درهمانموقع،جنگمیهنپرستانایتالیاییبهفرماندهیگاربیالدیبیشتراز
از[ ]بیش در آلمانی اشغالگران علیه فرانسویان پیش،جنگ نیم و یکسده
یکقرنپیش،ازنمونههایجنگپارتیزانیبهشمارمیرود.همچنیناست،
درقرنما]بیستم[،مبارزٔهمسلحانٔهدستههایپارتیزانیهنگامجنگداخلی
دّومدر اتحادشورویوطیهمینجنگجهانگیر در دّومجهانی وجنگ
فرانسه،ایتالیا،یوگوسالوی،لهستان،بلغارستان،چکسلواکی،یونان،چین،
کره،ویتنام،فیلیپینوغیره،وپسازآنطیدهههایاخیردرمراحلومناطق
مختلفیازکوبا،الجزایر،کشورهایشبهجزیرٔههندوچین،آنگوال،فلسطین

وغیره.
برایصلحو لنینیستیجنگوصلحمسئلٔهمبارزه ـ تئوریمارکسیستی
برمیگیرد.گفتیمکه نیزدر را امپریالیستی ازجنگتجاوزکارانٔه جلوگیری
سرچشمٔهاساسیجنگهانظامسرمایهداریاست،ولیاینبدانمعنانیست
قطعی و کامل پیروزی به سوسیالیسم کشورها تمام در که هنگامی تا که
نرسیدهبروزجنگدارایخصلتناگزیرواجتنابناپذیراستوامکانیبرای
جلوگیریازآنوجودندارد،وبنابراینبایددسترویدستگذاشتودر
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مقابلخطریکفاجعٔهجهانیاقدامینکرد.اکنونآنچناننیروهایاجتماعی
وسیاسیپدیدآمدهاندودارایچنانقدرتووسایلیهستندکهبتوانندجلوی
بروزجنگراازجانبامپریالیستهابگیرند.دراعالمیٔه81حزبکمونیست
وکارگریدرسال1۹۶۰گفتهمیشود:»زمانیفرارسیدهاستکهمیتوان
کوششتجاوزکارانامپریالیستیرابرایآغازجنگجهانیعقیمگذاشت.«

دراینجلسٔهمشورتی،استراتژیایناحزابدرموردجنگچنینتعیین
ازکابوسیکجنگجهانی شدکه»جامعٔهبشریراحتٰیدردورانکنونی
سه سازند عملی را حکم این میتوانند که نیروهایی آن برهاند.« جدید
ملیضد جنبش جهانی، سوسیالیستی سیستم کنونی: انقالبی عمدٔه نیروی
امپریالیستیوجنبشکارگریانقالبیدرکشورهایسرمایهداریهستند.هم
اکنونخصلتتجاوزکارانٔهامپریالیسمشکلخطرناکتازهایبهخودگرفته
است،ودراینشرایطتعیینطرقووسایلجلوگیریازجنگتجاوزکارانٔه
و سهل جنگ خطر با مبارزه میشود. مطرح بیشتری حّدت با امپریالیستی
سادهنیست.آنکسانیکهمدعیاندبهعلتوجودسالحهایمدرنوبسیار
خطرناکو»توازنوحشت«بروزجنگغیرممکنشدهاست،نظریٔهبیپایهای
رامطرحمیکنندکهدرعملبهخلعسالحتودههادرمبارزهبهخاطرصلح
احزاب که میکنیم تأکید میشود. منجر تسلیحاتی مسابقٔه عملی تأیید و
کمونیستدراسنادخودازامکانجلوگیریازجنگجهانیسخنگفتهاند،
ولیهرگزمدعینشدهاندکهاینکاربهخودیخودانجامپذیراست.وظیفٔه
کنونیعبارتاستازیافتنشیوههاییکهبهاینامکانتحققبخشد،آنهم
درشرایطیکهامپریالیسممیکوشدضعفخودرابااقداماتتجاوزکارانهو

ماجراجویانهجبراننماید.
اکنونیکیازشیوههایعمدٔهامپریالیستهاایجادجنگهایموضعیو
محلیاست.هدفآنهاواردساختنضربهبهمواضعسوسیالیسموجنبش
و مستقیم مداخلٔه و آشکار تجاوز اینشیوهها،هم است. ملی آزادیبخش
خلیج خاوری، آسیای نزدیک، و )خاورمیانه محلی ژاندارمهای توسط هم
فارس،شاخآفریقا،جنوبآفریقا(رادربرمیگیرد،هممانورهایموذیانهو
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توطئهوکودتاسازی)یونان،شیلی،آمریکایالتین(وهمتحریکاتآگاهانه
علیهکشورهایسوسیالیستی)کوبا،جمهوریتودهایدموکراتیککره،آلمان
دموکراتیک]سابق[(.دراینشرایطوظیفٔهتاریخیدورانماعبارتاستاز
عقیمگذاردننقشههایتجاوزکارانهپیشازآنکهکاربهجنگبینجامد.این
وظیفهمیتواندفقطبرپایٔههمکاریجمعیسهنیرویعمدٔهترقیخواهوضد
امپریالیستیدورانما)یعنیسیستمجهانیسوسیالیسم،جنبشآزادیبخش
ملیوجنبشکارگریکشورهایسرمایهداریپیشرفته(انجامگیرد.بنابراین،
نیز امپریالیستی جنگطلبانٔه نقشههای علیه و صلح راه در مبارزه نظر از
همکاریاینسهنیروودرکمسئولیتمشترکآنهامهمترینمسئلٔهسیاسی

کنونیاست.
پیروزیایناستراتژییعنیتحمیلاصولاساسیهمزیستیمسالمتآمیز
است، طبقاتی مبارزه از وشکلی نوعی خود که سرمایهداری کشورهای به
زیرا است، بهسودکشورهایسوسیالیستی نیروهاست، این بهسودهرسٔه
به کمک و سوسیالیستی سیستم برتری اثبات و خود رشد به میتوانند که
سایرملتهایجهانادامهدهند؛بهسودجنبشآزادیبخشملیاستزیرا
همزیستیمسالمتآمیزاحترامبهحقحاکمیتملتهاراایجابمیکند.با
استعماربههرشکلیمباینتداردومبارزٔهعادالنهملتهارابرایاستقاللو
آزادیدربرمیگیرد،بهسودزحمتکشانکشورهایسرمایهداریاست،زیرا
اینخلقهافدایهدفیکهمربوطبهآنهانیستنخواهندشدودچارتضییقات
مادیومعنویناشیازتدارکاتجنگینخواهندگشتوشرایطمناسبتری

برایپیشبردنبرداجتماعیوسیاسیخودخواهندداشت.
ایناستراتژیوپیروزیصلحبرجنگ،پیروزیهمزیستیمسالمتآمیز
برتجاوزوماجراجویی،پیروزیاستقاللبراستعمار،کاریاستکهتنهااز
طریقاستفادهازتماموسایلوامکاناتتحتاختیارنیروهایضدامپریالیستی
میتواندانجامپذیرد.اینپیروزیبرببرکاغذینیست،بردرندٔهَمکاریاست
کهدندانهایتیزداردواگربهویامکاندادهشودمیتواندزیانهایسنگینی

واردسازد.
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۴٣ ـ جنگ سرد

این تشدید و بینالمللی وخیم بسیار رایج،وضع عبارت این از مقصود
سرمایهداری کشورهای و سوسیالیستی کشورهای بین روابط در وخامت
است.ایناصطالحپسازجنگدّومجهانیبهوجودآمد،هنگامیکهبراثر
ازموضعقدرت،روش بهسیاست امپریالیستیموسوم سیاستدولتهای
تجاوزکارانهوخرابکارانه،جلوگیریازهرنوعمناسباتعادیومسالمتآمیز
بیندولتها،تحریکعلیهکشورهایسوسیالیستیومداخالتاستعمارگرانه

برایسرکوبنهضتهایملیآزادیبخشگسترشفراوانیافت.
با جنگ که میدهد نشان بینالمللی روابط در را حالتی اصطالح این
اسلحٔهگرموبرخوردارتشهاوجودندارد،ولیوخامتاوضاعجهانزیاد
و انواعحمالتوتحریکات و تیرهمیگردد بیندولتها میشودوروابط
اقداماتمغایرباروابطعادیزمانصلحانجاممیگیردوکانونهایتشنجتا
حدبرخوردهایمحلیایجادمیشود.محافلامپریالیستیبراینیلبهمقاصد
به را آن و میزنند دامن سرد جنگ به خود تسلط تحکیم و استعمارگرانه
عبارتمعروفخودتاحد»بندبازیبرلبپرتگاهجنگ«میکشانند.دکترین
»جنگسرد«پسازجنگجهانیدّومبهوسیلٔهوینستونچرچیلدرفولتنبیان
امپریالیسمآمریکاآنراسیاسترسمیخودقرارداد.هدفسیاست شدو
ازطرفکشورهایسوسیالیستیتعقیبمیشود همزیستیمسالمتآمیزکه
خاتمهدادنبهجنگسرداستکهمشکالتفراواندرسرراهتکاملخلقهاو
رهاییآنهاایجادمیکند.سیاستتنشزداییورفعتشنجبینالمللیدرنقطٔه
مقابلجنگسردقرارداردکههماکنونبههمتکشورهایسوسیالیستیو
نیروهایصلحدوستبهکامیابیهایچشمگیردستیافتهوتبدیلآنبهیک

روندبازگشتناپذیر،وظیفٔهمهمکنونیاست.
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۴۴ ـ جهان بینی

این جهان. دربارٔه تصورات و مفاهیم نظریات، سیستم از است عبارت
واژهدرمعنایوسیعخودکلیٔهنظریاتانسانرادربارٔهجهانیکهمارااحاطه
کردهاستدربرمیگیرد؛ازنظریاتوعقایدفلسفیواجتماعیوسیاسی

گرفتهتااخالقیوهنریومسائلمربوطبهعلومطبیعیوغیره.
مفهوممحدودترواژٔهجهانبینیوهستٔهمرکزیآنعبارتاستازنظریات
وعقایدفلسفی.مسئلٔهمهمجهانبینیهمانمسئلٔهاساسیفلسفهاستوبنا
برپاسخیکهبهاینمسئلهدادهشودبهطورکلیانواعجهانبینیهارامیتوان
انعکاسیاست ایدآلیستی.جهانبینی و ماتریالیستی تقسیمکرد: بهدودسته
ازهستیاجتماعیووابستهاستبهسطحمعرفتوآگاهیهایبشردرهر

مرحلٔهمعینتاریخیوهمچنینوابستهاستبهنظاماجتماعیمربوطه.
درجامعٔهطبقاتی،جهانبینیماهیتیطبقاتیدارد.قاعدتًاجهانبینیطبقٔه
حاکمدرهرجامعهای،جهانبینیحاکماست.جهانبینیدارایاهمیتعظیم
تعیین موجود واقعیت و جهان با را انسان مناسبات که زیرا است، پراتیک
اینجهاناست.جهانبینی با برخورد و نحؤهعمل برای معیاری و میکند
علمی،ازآنجاکهقوانینعینیطبیعتوجامعه،وکشفوبهکاربستنآنهارا
شالودٔهخودقرارمیدهد،وازآنجاکهبیانگرمنافعنیروهایترقیخواهاست،
بهرشدوپیشرفتکمکمیکند.جهانبینیغیرعلمیوارتجاعیدرخدمت
طبقاتونیروهایمیرندهقراردارد،ومانعیدرراهتکاملجامعهاست،از
منافعطبقاتاستثمارگردفاعمیکند،وزحمتکشانراازپیکاربرایرهایی

خودبازمیدارد.
جامعی و پیگیر شکل به لنینیسم، ـ مارکسیسم کمونیستی، جهانبینی
پرولتاریا منافع بیانگر علمی جهانبینی این است. علمی جهانبینی یک
در و دارد، مطابقت جامعه رشد عینی قوانین با است، زحمتکشان همٔه و
جامعٔهسوسیالیستیبهجهانبینیهمٔهخلقبدلمیگردد.حقیقتوعلمیت
و زندگی، بشریت، پراتیک تاریخ تمام را لنینیستی ـ مارکسیستی جهانبینی
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کلیٔهدستاوردهاودانشانسانیثابتمیکند.

�۴ ـ چندملیتی ها

حال در دولتی، ماورای یا کشوری مافوق انحصارهای یا چندملیتی ها
در چنان آنها شدهاند. بدل سیاسی و اقتصادی عظیم غولهای به حاضر
بنگاههای و مؤسسات و شعبهها وصاحب دوانیده ریشه متعدد کشورهای
به آنها تعلق و ملیت تعیین که هستند غیره و اعتباری و توزیعی و تولید
قدرت نظارت زیر میکوشند نیست. چندملیتی ها ممکن کشور آن یا این
حاکمیت علیهحق آنهاخطریجدی وجود نباشند. کشوری هیچ سیاسی
واستقاللدولتها)حتٰیکشورهایپیشرفتٔهسرمایهداری(بهشمارمیرود،
چراکهچندملیتیهادرپیسودهایافسانهایوحداکثر،مصالحاقتصادیهر
کشوریرازیرپامیگذارندوهرجاکهمنافعتنگنظرانٔهخودشاناقتضاکند،
بهرهبرداری بهضرورت توجهی کمترین آنها میکنند. تعطیل را مؤسسات
و فساد آنها ندارند. زیست محیط وحفظ طبیعیکشورها منابع از معقول
ارتشاوخریدمأمورانعالیرتبهوزمامداراناینیاآنکشوررارواجمیدهند
وحتٰیگاهتوطئههایسیاسیوکودتاترتیبمیدهندتادستیارانخودرابه

حکومتبرسانند.

۴۶ ـ چند نوع از فعالیت ها و پیکارهای توده ای

اعتصابـیعنیدستکشیدنازکارتوسطزحمتکشانکهمیتواندکلی
یاجزئیبامدتمعینیانامحدودباشد.اعتصابیکیازوسایلمبارزٔهطبقٔه
بهخاطر و بورژوازیاست ودولت کارفرمایان و علیهسرمایهداران کارگر

رسیدنبههدفهایاقتصادی،صنفیوسیاسیصورتمیگیرد.
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اشکالمختلفاعتصابعبارتاستازنرفتنسرکاروماندندرمنزل،
اجتماعدرجلویکارخانهوکارگاه،قطعکارواشغالکارخانهوراهندادن
کسیبهآن،ماندنکارگردرسرکاروپشتماشینخودولیکارنکردن،کار
اندازد،اجرایکلیٔهجزئیات بهتعویق بهنحویکهکلیٔهجریانتولیدرا آرام
ازرشتههاو تأخیربسیارکاردربرخی امورکهخودباعث وظایفودقایق

مختلشدنجریانامورمیشود)گمرک،ادارات...(.
اعتصابعمومیشکلعالیمبارزٔهاعتصابیطبقهکارگروبرایارضای
انواع بههمٔه باتوسل اینشکل اقتصادیاست.در و خواستهایسیاسی
فلج را کشور اقتصاد چرخ کلی به زحمتکشان عظیم تودههای اعتصاب،
میکنندوقدرتاتحادومبارزٔهخودرانشانمیدهند.دراعتصابعمومی
همٔهکارگرانبهطورمتشکلدرکلیٔهکارخانههاییکرشتٔهاقتصادییادرهمٔه
یادرهمٔهمؤسساتسراسرکشوربهخاطرهدفهای مؤسساتیکاستان
یک عمومی اعتصاب میکشند. کار از دست معینی شعارهای و مشخص
وسیلٔهعالیسازماندهیوتجهیززحمتکشاندرمبارزهعلیهستمسرمایهداری
است.اعتصابعمومیسیاسیبرایتکاملجنبشکارگریاهمیتویژهای
دارد؛موقعیتمناسب،شعارهایروشنوُمهّیج،واجرایمنظمومتشکلآن

طبقبرنامهوسازمانمعیناهمیتقاطعیدارد.
تظاهرات)دمونستراسیون(ـیکشکلازاشکالتودهایووسیعمبارزٔه
زحمتکشاناست.بهوسیلٔهتجمعوراهافتادندرخیابانهاومیدانهاوبیان
خواستهاتوسطشعارهایکتبیوشفاهی،زحمتکشانیاعلیهیکاقدامو
بیانمی را اعتراضمیکنندومخالفتخود تصمیموسیاستهیئتحاکم
دارند،یایکیازمطالباتاقتصادیوسیاسیخویشرابیانمیدارندوعقیده

ونظرخودرامنعکسمیکنند.
میتینگـیکلغتانگلیسیاستبهمعنایمالقاتبرایمذاکرهپیرامون
یکمسئله.میتینگیابهمعنایجلسهایاستکموبیشوسیعبرایبحثو
اظهارنظردرموردیکمسئلهیایکحادثٔهسیاسی،یابهمعنایاجتماعانبوه
مردمدریکنقطهواستماعگفتههایسخنرانانکهپیرامونحادثهومسئلهای
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صحبتمیکند،وبدینوسیلهنشاندادننظروعقیده.
شعارـعبارتاستازپیامیاعبارتکوتاهوموجزکهباروشنیواختصار
هدفومسئلٔهمهمیراکهیکحزبدریکمرحلهیایکلحظٔهمعینتاریخی
درمقابلداردبیاننماید.شعارمیتوانداقتصادییاسیاسی،استراتژیکییا
تاکتیکیباشد.شعارهاییکهبرایلحظٔهمعینومقصدمشخصفوریمعینی

بهکارمیروند،شعارعملنامدارند.

۴٧ ـ چند واژه مربوط به زندگی حزبی

زیراینعنوانچندواژهراتوضیحمیدهیمکهوجهمشترکآنهاایناست
کهمربوطبهساختمانحزبیوحیاتتشکیالتیاست.

اساسی سند از است عبارت حزب یک برنامٔه( )یا مرامنامه ـ مرامنامه
کهدرآنهدفهاووظایفآنحزبقیدگردیدهاست.مرامنامٔهیکحزب
کارگریمارکسیستیـلنینیستییکسندعلمیاستکهبرپایٔهتحلیلعمیق
مرحلٔهانقالب،مرحلٔهتکاملمشخصاجتماعیواقتصادیتدوینشدهاست
متوجه بههدف نیل برای که را وظایفی و مرحله آن در وهدفهایحزب
حزبمیشوددربرمیگیرد.مثاًلدربرنامٔهحزبتودٔهایرانمصوب13۵۴
هدفغاییحزبایجادجامعٔهسوسیالیستیدرمیهنماتوصیفشدهوهدف
گشته تعریف دموکراتیک و ملی یکجمهوری استقرار استراتژیکی مرحلٔه
است.احزابکمونیستباتکیهبرتعالیممارکسیسمـلنینیسموشناختراه
اصولیوعمومیخودبرایهرمرحلهازتکاملجامعه،برنامٔهعلمیجامعی
وعضو میرود بهشمار اساسیحزب قانون درحقیقت که میکنند تدوین
حزبآنراقبولکردهبرایتحققبخشیدنبهآنفعالیتومبارزهمیکند.در
مرامنامه)کهاکنونواژٔهبرنامهرابیشتربهجایبهکارمیبرند(راههایتحول
انقالبیوشیوههاووسایلنیلبههدفذکرمیشودودرخطوطعمدٔهخود،
آنرسیددرزمینههای به باید بهطورمشخص،جنبههایمختلفهدفیکه
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مختلفمثاًلدرصنایع،کشاورزیوساختماندولتیوامورمربوطبهمسئلٔه
ملیواموراجتماعیورفاهوترقیوغیرهتشریحمیگردد.درتاریخجنبش
مانیفست حزب کمونیستاست. برنامههمان یا کارگرینخستینمرامنامه
اصول ببان یا تئوری بخش یک شامل برنامه یا مرامنامه موارد، بسیاری در

ایدئولوژیکییاتحلیلپدیدههایعمدٔهدورانمعاصرنیزهست.
قواعد و مقررات و موازین مجموعٔه از است عبارت ـ حزبی اساسنامٔه 
حاکمبرحیاتداخلیکحزبیایکسازمانکهترکیبوساختمانآنو
نحؤهعملآنوترتیبکاروفعالیتآنراطبقهدفهایبرنامهایحزبیا
سازمانمربوطهتعیینمیکند.بنابراین،دراساسنامٔهحزبمجموعٔهمقررات

واصولسازمانیحزبدرجمیگردد.
دراساسنامههمچنینوسایلعملپراتیکسازمانهایحزب،نحؤهتشکیل
ارگانهایآنورهبریآن،کنگرههاوکنفرانسهاوجلساتوحوزههاتشریح
میشود.دراساسنامٔهحزبتودٔهایران،حزبمابهمثابهسازمانسیاسیطبقٔه
است، توصیفشده آن عالیترینشکلسازمانی و ایران درسراسر کارگر
حزبیکهدرآنمبارزانپیشرو،طبقاتوقشرهایزحمتکشایران،کارگران
ودهقانان،پیشهورانوروشنفکرانوافرادیکهبرنامهاشرامیپذیرندودر

راهتحققآنگامبرمیدارند،داوطلبانهمتحدشدهاند.
دراساسنامه،جهانبینیحزبمامارکسیسمـلنینیسمواصولتشکیالتی
آنناشیازاینجهانبینیتعریفشدهاست.غیرازاینها،دراساسنامٔهحزبی
شرایطعضویتدرحزب،وظایفوحقوقاعضایحزب،ساختمانحزبی
براصلمرکزیتدموکراتیک،مقرراتمربوطبهحوزههاوارگانهاوکمیتهها

وروابطحزبتوضیحدادهشدهاست.
کنگرٔه حزبیـعالیترینمقاموارگانرهبریحزبراکنگرهمینامند،
ایالتی، وسازمانهای اعضایحزب که نمایندگانی از است اجتماعی آن و

معموالًبهنسبتتعدادعضو،انتخابمیکنند.
درجلساتکنگرهاّوالًبرنامٔهحزبواساسنامٔهحزبتدوینوتصویب
تطبیق وضرورت وقایع تحول هنگام به یعنی لزوم، درصورت و میشود
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اسناداساسیحزببااوضاعجهانوکشورووضعداخلیحزبدرمرامنامه
واساسنامهتجدیدنظرالزمبهعملمیآید.ثانیًاگزارشهایرهبریحزب
و میکنند بررسی و ارزیابی را حزبی فعالیت نمایندگان میشود. استماع
وظایفآینده،خطمشیحزبرادرمسائلاساسیسیاسیونقشٔهعملرا
تاکنگرٔهبعدیتعیینمیکنند.ثالثًاارگانهایرهبریاعضایکمیتٔهمرکزیو
مشاورانآنواعضایکمیسیونتفتیشبرگزیدهمیشوند.اهمیتویژٔهکنگره

درحیاتحزب،باتوجهبهوظایفآنبهخوبیروشنمیشود.
دو بین فاصلٔه در که است منتخب و دائمی ارگان یک ـ مرکزی کمیتٔه 
کنگرهعالیترینمقامحزبیاستوفعالیتسیاسیوکارسازمانیحزبرا

ادارهمیکندودرمقابلکنگرهمسئولوجوابگواست.
پلنوم کمیتٔه مرکزیـیعنیجلسهایکهدرآناعضایاصلیکمیتٔهمرکزی
حاد وظایف و حیاتی مسائل جلسات این در میکنند. شرکت مشاوران و
سیاسیدرتناوبزمانیمعینودرپرتوتصمیمهایکنگرههاموردبحثقرار
برای را دیگرحزبی ومسئوالن کادرها از مواردعدهای برخی در میگیرد.
شرکتدراینگونهجلساتدعوتمیکنندودراینحالتآنراپلنوموسیع
یک یا ارگان یک عمومی مجمع یعنی پلنوم لغت میگویند. مرکزی کمیتٔه
کمیتٔهانتخابشدهتوسطیکسازمان.مثاًلپلنومکمیتٔهاستان،یاپلنومکمیتٔه
اساسنامه توسط اینجلسات زمانی تناوب علنی، درشرایط غیره. و شهر

تعیینمیشودوالزماجراست.
کنفرانسـکنفرانسیعنیمجمعنمایندگانیکسازماناعمازسیاسیو
اجتماعیوعلمیوهنریوغیره،کهبرایبحثپیرامونیکیاچندمسئلٔه
معینتشکیلمیشودیامجمعنمایندگانسیاسیدولتهایااحزابکشورهای

مختلف.
درموردحیاتداخلیحزب،کنفرانسحزبیاستانوشهرستانوشهرو
بخشمرکبازنمایندگاناعضایحزبدرمنطقٔهمربوطهبودهوعالیترین
و انتخاب را کمیتههایحزبی کنفرانس است. منطقه آن در ارگانسازمانی
قرارهاوتصمیمهاییالزمرابرایفعالیتآیندٔهسازمانمربوطهاتخادمیکند،
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وهمچنینبرایکنفرانسهایباالتریادرموردکنفرانساستانبرایکنگرٔه
تعیین اساسنامه در کنفرانسها زمانی فاصلٔه میکند. تعیین نماینده حزبی
حزبی کنفرانس میکند، بروز مهمی و ویژه مسائل که موقعی در میشود.

سراسرکشورتشکیلمیگردد.
واضحاستکهدرشرایطکارمخفی،هنگامیکهپلیسومأمورانحکومت
قانونشکنامکانفعالیتآزادوعلنیراازیکحزبسیاسیسلبمیکنند،
که رهبری سازمانی اشکال این جمله از و اساسنامهای، قواعد و موازین
نقشمهمیدراجرایاصلسانترالیسمدموکراتیکدارند،نمیتواندرعایت
شودومیبایستشکلهایمشخصوویژهایبرایکارسازمانیوفعالیت
حزبپیدانمودتاصفوفحزبراازدستُبرددشمنحفظکردودرضمنبه
فعالیتهایاساسیبراینیلبههدفهایمرامیادامهداد.درعینحال،این
اشکالویژهنبایدازاصولعمدٔهسازمانیحزبطبقٔهکارگرمنحرفشود.

عبارتاستازاسلوباساسیپیبردنبهاشتباهات انتقاد و انتقاد از خودـ
وکمبودهادرفعالیتحزبوازبینبردنآنهاوجلوگیریازتکرارآنها.
هدفازآنتعمیقوحدتحزبوتصحیحمداوممشیوسیاستآناست.به
وسیلٔهاینروش)نشاندادننقایصومعایبوریشٔهآنهاوراهبرطرفکردن
آنها(موانعیکهدرراهپیشرفتحزبوجودداردبرداشتهمیشود.آنچهکهنه
استوبایددورریختهشود،نمایانمیگردد،وآنچهنووبالندهاستوباید
تقویتگردد،تعیینمیشود.انتقادوانتقادازخودوسیلٔهمهمیبرایشرکت
اعضایحزبدرتعیینسیاستوروشحزبوتأمینفعالیتثمربخشو
و بودن زنده دلیل آن دقیق اجرای و ایناصل به احترام آنهاست. ابتکاری

تحرکسازمانهاوثمرٔهآنتقویتوتحکیماینسازمانهاست.
ازنظرتعمیمتجربیات،غنیکردنمارکسیسم– لنینیسمدرپرتوواقعیات
ایناصل،اهمیتخاصدارد،زیرا به احترام نیز نوینو مشخصوشرایط
بدونتبادلآراومبارزٔهعقایدوانتقادآزاد،چنینپیشرفتیامکانپذیرنیست.
اجرایایناصلمانعمیشودتااشتباهاتونواقصادامهیابد،همهچیز
بهطورمصنوعیبینقصجلوهگرشود،عینکخوشبینیزایدوفریبندهبه
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و موفقیتجایگزینهشیاریروشنبینانه از ناشی ومستی زدهشود، چشم
مبارزبرایکسبدستاوردهایهرچهعالیترگردد.درجوامعسوسیالیستی
انتقادوانتقادازخودنیرویمحرکٔهتکاملجامعهاستوازاینبابتنقش

حیاتیومهمیراایفامیکند.
رهبریـحزببهطورکلیمرکبازرهبری،هستٔهمرکزییاکادرهاو
مسئولیتها ولی است درحزبجمعی رهبری است. سادٔهحزب اعضای
فردیاست.رهبریجمعییکیازمهمتریناصولحیاتداخلیحزب،یکی
ازشرایطحفظدموکراسیحزبی،ویکیازمحملهایپرهیزازسوبژکتیویسم
ارادٔهشخصیرااساستحلیلوعمل )ذهنیگری(وولونتاریسم)تمایلو
قراردادنوواقعیترانادیدهگرفتن(است.رهبریجمعیحزبراازکیش
شخصپرستیکهمیتواندزیانهایبسیاربهحزبواردسازدبرحذرمیدارد
واجرایرهبریرابراساسعلمیمیسرمیسازد.بهطورخالصه،رهبری

حزبیباید:
1ـفاکتهایالزمرادرهرموردجمعآوریودقیقًامطالعهکند.
۲ـآنهارابراساسآموزشمارکسیسمـلنینیسمتحلیلنماید.
3ـازاینتحلیل،شعارهاورهنمودهایعملرااستخراجکند.

۴ـازرهنمودهاوشعارهارااحراکندوبراجرایآنهانظارتنمایدو
اشتباهاترااصالحنماید.

کادرهایافعاالنحزب،هستٔهمرکزیحزبراتشکیلمیدهندکهاداره
بر حزبی افراد آگاهترین و فعالترین میان از باید و حزباند سازمان کنندٔه

اساسانتخابیاانتصابمعینگردند.
فنی، کادر اداری، کادر عبارتهای در فارسی زبان در واژه این ـ کادر
کادرحزبیوغیرهمورداستعمالفراوانپیداکردهاست.کادریعنیکارمند
متخصصووارد،بامهارتوتجربٔهمعینکهدررشتههایمختلفاداری،
بهفعالیتدائممیپردازد.کادرهامجموعٔهاساسی سیاسیونظامیوغیره
تشکیل را غیره و سندیکایی یا دولتی دستگاه  یا حزبی سازمان کارمندان

میدهند.
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کادرسیاسیبرایفعالیتحزبواجرایسیاستوتحققبرنامٔهآناهمیت
کادرها پرورش و تربیت به خاصی توجه کمونیست احزاب دارد. ویژهای
مبذولمیدارند.روشآمادهساختنشرایطبرایپیشرفتفعاالنوآمیختن
کارکادرهایجوانوکادرهایقدیمیوباتجربه،تربیتمارکسیستیـلنینیستی
آنان،تقویتحسمسئولیتوابتکاروکارخالقآنان،ودرنظرگرفتنمالک 
سیاسی)درجٔهایمانوقابلاعتمادبودن(ومالک عملی)لیاقتبرایانجام
وظیفٔهمعین(دربرگزیدنمسئوالنازمسائلاساسیسیاستکادرهادریک
حزبکمونیستاست.اصولاینسیاستمعموالًدراساسنامههایحزبی
قیدمیگردد.واضحاستکهبرگزیدنکادرهاوانتخابمسئوالنبراساس
و خویشاوندی فردی، عالقٔه همشهریگری، همسایگی، شخصی، دوستی
غیرهخاصنظامهایارتجاعیواحزابفرمایشیضدخلقیاستونبایددر

حزبطرازنوینجاییداشتهباشد.

�۴ ـ حزب

حزبعبارتاستازیکسازمانسیاسیکهدرآنهمفکرانوطرفداران
یا یکآرمانداوطلبانهگردمیآیند؛علیالقاعده،آگاهترینعناصریکطبقه
قشر یا طبقه آن منافع بیانگر میآورد، گرد را متحدالمنافع اجتماعی اقشار

است،وآنرادرمبارزاتاجتماعیرهبریمینماید.
درجریانتکاملسرمایهداری،سازمانهایسیاسیپرولتاریاوبورژوازی
ـدوطبقٔهاساسیجامعٔهسرمایهداریـوچهبساسازمانهایسیاسیطبقات

دیگرتشکیلمیشود.
علتاساسیتعّدداحزاببورژوازیدربرخیازکشورهایسرمایهداری،
وجودگروههاواقشارمختلفدرطبقٔهسرمایهدارومبارزٔهداخلیآنهابرای
با حزب چندین وجود از بورژوازی بهعالوه، است. حاکم قدرت کسب
استفاده مردم تودههای اغوای و فریب برای مختلف نقابهای و قیافهها
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میکندتاآنهاراازمبارزٔهصریحوروشنطبقاتیمنحرفسازد.درمرحلٔه
امپریالیسم،انحصارگرانوزمامداراندرمقابلجنبشتودههابهدیکتاتوری
احزاب میآورند. وجود به فاشیستی احزاب و میشوند متوسل اختناق و

فاشیستیدرحقیقتگروههایضربتیسرمایهداریهستند.
میکند سعی کارگری آریستوکراسی از استفاده با همچنین بورژوازی
پرولتری، دهد.حزب ترتیب کارگران فریب برای رفورمیستی سازمانهای
بیانگر و مدافع کارگر، لنینیستی،سازمانسیاسیطبقٔه ـ مارکسیستی حزب
که است کارگر طبقٔه حزب است. زحمتکش تودههای همٔه منافع پیگیر
میتواندرهبریصحیحمبارزٔهطبقاتیزحمتکشانرابهدستگیرد،ازهمٔه
انواعمبارزهاستفادهکند،ودرآمیختگیصحیحتماماشکالآنراتأمیننماید.
دردورانامپریالیسم،هنگامیکهانقالبسوسیالیستیبهصورتوظیفٔهعملی
بالواسطهدرمیآید،نقشحزببسیاربااهمیتاست.احزابپرولتاریدر
فعالیتخودآموزشمارکسیسمـلنینیسم،علمانقالبهایاجتماعیوبنای
جامعٔهنوینرارهنمایخودقرارمیدهندومتقاباًلباتجربٔهخودآنراغنی

میسازند.
طبقٔه انقالبیترین پرچمدار و پیشاهنگ که آنجا از کمونیست احزاب
انقالبی تئوری به آنجاکه از جامعٔهمعاصرورهبرهمٔهزحمتکشانهستند،
را نوین طراز  احزاب  هستند، مجهز مستحکمی سازمانی موازین و وعلمی
دّوم درانترناسیونال که کارگری کهن طراز احزاب با که میدهند تشکیل

شرکتداشتندتفاوتکیفیدارند.
ایجادکنندهوآموزگاراحزابطرازنوینکمونیستی،والدیمیرایلیچلنین
است.ناماووتعالیماوعمیقًابااحزابپرولتریبههمپیوستهاست.تعالیم

اومیآموزد:
است. پرولتاریا انقالبی مبارزٔه پیشاهنگ ٌگردان مارکسیستی حزب ـ 1
حزبمارکسیستیکهعالیترینشکلسازمانیپرولتاریاستتمامسازمانهای
دیگرپرولتاریا)اتحادیههاوکوئوپراتیوهاوغیره(رابههمپیوندمیدهد،آنها
راازلحاظسیاسیرهبریمیکند،وفعالیتآنهارادرجهتنیلبههدف
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واحدیعنیسرنگونیسرمایهداریوایجادجامعٔهسوسیالیستیسوقمیدهد.
را قدرت است قادر که پیشاهنگی پرولتاریاست، پیشاهنگ کارگری حزب
دردستگیرد،تمامخلقرابهسویسوسیالیسمببرد،امرساختمانزندگی
اجتماعیبدونبورژوازیوعلیهبورژوازیرارهبریکند،آموزگارورهبرو

پیشوایتمامزحمتکشانواستثمارشوندگانباشد.
۲ـحزبمارکسیستیازآنجهتمیتواندنقشپیشاهنگگردانمترقی
طبقٔهکارگرورهبرتمامخلقرااجراکندکهمجهزبهتئوریعلمیمارکسیستی
است.قانونمندیهایعینیتکاملاجتماعیرامیشناسدوعماًلمیتوانداز
اینقوانینعینیتعیینکنندهبهسودتحولانقالبیجامعهاستفادهکندونقش

عاملذهنیفعالوقاطعراایفانماید.
3ـحزبمارکسیستیکهگردانپیشاهنگوآگاهپرولتاریاست،پیوسته
میدهد، پرورش و رشد کارگر وسیع تودههای در را سوسیالیستی آگاهی
با دارد، می مصون بورژوازی فاسد ایدئولوژی نفوذ از را کارگر طبقٔه
طور به آید عمل به مارکسیسم تحریف و قلب راه در که کوششی هرگونه
آشتیناپذیرمبارزهمیکندومارکسیسمرابراساسنوتریندستاوردهایعلم

وفعالیتاجتماعیرشدمیدهد.
نیست، کارگر آگاهطبقٔه و پیشاهنگ فقطگردان مارکسیستی ـحزب ۴
افرادآنراخواست نیزهستـگردانیکه بلکهگردانمتشکلطبقٔهکارگر
در میدهد. پیوند هم به لنینیسم ـ مارکسیسم انقالبی افکار تحقق مشترک
چپ اپورتونیسم برای جایی گروهبندی، و فراکسیونیسم برای جایی حزب
ازدرون راستکهمیکوشندوحدتصفوفحزبرابرهمزنند،آنرا و
آن از را پرولتاریا طبقاتی مبارزٔه رهبری قدرت راه این از و متالشیسازند

سلبکنند،نیست.
حزبمارکسیستی،حزبواقعیخلقومحلتجمعبهتریننمایندگان ۵ـ
خلقاستوباهزارانرشتهباتودههایوسیعزحمتکشانرابطهدارد.ازآنجا
کهحزبمظهرخواستهاوتمایالتخلقومدافعپیگیرمنافعمبرماوست،
ازاعتمادوپشتیبانیتودههایمردمبرخورداراست.نیرویغلبهناپذیرحزب
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مارکسیستیدرهمینارتباطباخلقوبرخورداریازپشتیبانیوتوجهخلق
است.حتٰیدردشوارترینشرایطاختناقفاشیستیپیوندحزبباتودٔهمردم

وثیقٔهزندگیومبارزهوشکستناپذیریآناست.
موازینلنینیزندگیحزبیبراساسسانترالیسمدموکراتیکقراردارد. ۶ـ
مراعاتاکیدایناصللنینیقانونانکارناپذیرفعالیتاحزابکمونیستیاست.
پرولتری، ایدئولوژیکی استحکام تأمین حزب، وحدت حفظ موازین، این
و حفظ راه در کوشش جمعی، رهبری و حزبی دموکراسی اصل اجرای
تأمینارتباطرهبریبااعضایحزبوحزبباتودههایوسیعزحمتکشان،
ابتکار و خالق فکر تکامل راه سّد که شخصیت پرستش کیش از اجتناب
کمونیستهاست،انتقادوانتقادازخوددرصفوفحزبراایجابمینماید.
مبانیایدئولوژیکیوسازمانیحزبکمونیستیدرمبارزهبارویزیونیسم 7ـ
دیگر،تحکیم ازسوی وسکتاریسم ودگماتیسم ازیکسو، اپورتونیسم و
مرّوج میکند، قلب را مارکسیسم انقالبی روح نخست، انحراف مییابد.
ایدئولوژیبورژوازیدرتئوریوعملاست،ونیرویمبارزهعلیهامپریالیسم
واستثمارواستبدادواسستعمارراازکارگرانوتودههایزحمتکشسلب
زحمتکشانجدا وسیع قشرهای از را کمونیستها دّوم، انحراف مینماید.
میکند،کاررابهعملیاتچپروانهوماجراجویانهمیکشاند،احزابانقالبی
راازغنیساختنمارکسیسمـلنینیسمبراساستحلیلعلمیوانطباقخالق
آندرشرایطمشخصمحروممیسازد،ومانعارزیابیدرستتجربیاتنوو

اوضاعواحوالمتغیرمیشود.

۴9 ـ خرده بورژوازی

خردهبورژوازیدراصطالحبهآنتولیدکنندگانکوچککاالمیگویندکه
ازطرفیصاحبوسایلتولیدهستندولیازطرفدیگراغلبخودشانکار
ازکاردیگریبهرهکشینمیکنند.بسیاری تولیدیانجاممیدهندومعموالً
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تجار دستهاند. این از زمین دهقانانصاحب و ِحرفه پیشهوران،صاحب از
نیزدرایندستهوارد ازاقشارمتوسطدیگرجامعه کوچکوکسبهوبرخی
که پرولتاریاست و بورژوازی بین واسطهای قشر میشوند.خردهبورژوازی
عدٔهکمیازآندرجریانتکاملسرمایهداریمبدلبهسرمایهدارانمیشوند
وقسمتاعظمآنبهتدریجبهکارگریادرروستاها،باازدستدادنزمین،
بهکارگرکشاورزیمبدلمیشوند.اینوضعُمَبّینخصلتدوگانٔهاینقشر
آنان رقابت و سرمایهداران تکامل از چون خردهبورژوازی که زیرا است،
متضررمیشود،دچارورشکستوخانهخرابیمیگردد،وازآنجاکهخود
زحمتمیکشد،لذابهسویپرولتاریاتمایلداردومتحدویدرمبارزهعلیه
بورژوازیاست؛وازجانبدیگر،چونخوددارایوسایلتولیداست،به
سویبورژوازیتمایلدارد.اینوضعموجبمیشودکهدرمبارزٔهطبقاتی
وضعپیگیرنداشتهوقادربهاجراییکسیاستمستقلطبقاتینباشد.طبقٔه
بهسویخودجلب را بالقوه متحد این باید و میتواند وحزبوی کارگر
کند.اتحادکارگرودهقانوتأمینرهبریپرولتاریا،اتحادیکههمٔهطبقات
واقشارزحمتکششهرودهرادربرگیرد،وثیقٔهپیروزیبرسرمایهداریو

ظفرمندیانقالبسوسیالیستیاست.

)Dogmatisme( �٠ ـ ُدگماتیسم

ازواژٔهُدگمبهمعنایحکمجامد،آیٔهآسمانی،فرمانالیتغیرمشتقاست
تغییرناپذیر، مفاهیم آن پایٔه که اطالقمیشود تفکر اسلوب و آنشیوه به و
فرمولهاودستورهایمتحّجر،بدونتوجهبهدستاوردهایتازٔهعلموعمل،
بدونتوجهبهشرایطمشخصزمانومکاناست.ازنظرفلسفی،دگماتیسم
اصلمشخصبودنحقیقت،یعنیوابستگیحقیقترابهشرایطزمانیومکانی
نفیمیکند.درفلسفٔهمعاصر،دگماتیسموابستهبهشیوههایضددیالکتیکی
استکهتکاملوتحرکجهانورشداشیاءوپدیدههارانفیمیکند.یکیاز
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عللدگماتیسمعدمدرکایننکتهاستکهقوانیندیالکتیکیرشد،درشرایط
مختلفتاریخی،دراشیاءوروندهایمختلف،بهصورتهایمختلفظاهر

شدهوعملمیکند.
آن به باور و ادیان پیدایش به وابسته دگماتیسم پیدایش تاریخی، نظر از
استکهحقایقجاویدانوفرامینانتقادناپذیرواجباریبرایهمهکسوجود
فلسفهوعلموسیاستسرایتکرده به تعُبّدی،سپس تفکر اینطرز دارد.

است.
نفی تحُجر، سکتاریستی، عمل به منجر دگماتیسم سیاسی، نظر از
تغییر نادیدهگرفتنحقایقموجودوشرایط مارکسیسمخالق،ذهنیگریو

یافته،وجداییکاملتئوریوعملمیشود.
بزرگیعلیهنهضت مانندرویزیونیسمدرشرایطکنونیخطر دگماتیسم
بینالمللیکارگریاست.دگماتیکهاشرایطمتغیررشدرادرنظرنمیگیرند،
شرایط پاسخگوی که میچسبند کهنه و جامد فرمولهای به لجوجانه و
دیگریبودهاند.یکوجهمشخصٔهدگماتیکهابهکاربردنجملهپردازیهای
ازعملاست،که پراکنیدور افراطیگریوشعار و انقالبینماوچپنما،
هرگزمنجربهیکسیاستوروشواقعًاانقالبیوثمربخشنمیشود.لنینبه
همٔهکمونیستهامبارزٔهبیامانعلیهدگماتیسموهرگونهطرزاندیشهوعمل

ناشیازآنراتوصیهمیکردهاست.
ُدگم آنها آموزش که کردهاند تکرار بارها مارکسیستی کالسیکهای

نیست،راهنمایعملاست.

)Démagogie( �١ ـ دماگوژی

دماگوژیراعوام فریبییامردم فریبیترجمهکردهاند،وآنعبارتاستاز
اغوایخلقازطریقدادنمواعیدوشعارهایفریبندهودروغین.دماگوگیا
عوامفریبکسیاستکهباادعاودروغ،وعدههایبیپایهوبدونپشتوانه،



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ١٠۶

و موافقت و بکشد بهسویخود را مردم میکند تحریفحقایقسعی با و
تحسینوپشتیبانیآنانراجلبکند.

دماگوژیبهمثابهیکیازاساسیترینشیوههاوطرزعملسیاستاحزاب
بااستفاده تبلیغاتیعظیم، بورژواییودولتهایضدخلقیاست.دستگاه
مراسم نطقها، مصاحبهها، رپرتاژ، آگهیها، جراید، تلویزیون، رادیو، از
تشریفاتیوغیره،وسیلٔهآناست.هدفآناغوایمردماستازراهسخنان

فریبنده،کاهیراکوهیجلوهگرساختنووعدههایسرخرمندادن.
بارمیآورد، به نمونٔهدیگردماگوژیکهدرداخلتودٔهمردمزیانبسیار
اغوایمردمازطریقدادنشعارهایبهظاهرانقالبیوفریبنده،ایرادسخنان
موافقت آنهمجلب کههدف است بیمحتوٰی ولی مبارزهجویانه ظاهر به
مردمتنهابهاتکایهمینفریبندگیجمالتمطنطنبدونپشتوانٔهعملواقعًا
انقالبیپیگیرواصولیاست.چپروهامعموالًدرایراداینچنینجمالت
ودادناینگونهشعارهایعوامفریبانهچیرهدستند،درحالیکهامپریالیسمو
ارتجاعکمترازهرچیزازاینگونهشعارهایبیمحتوٰیزیانمیبینندوبیش

ازهرچیزدرمقابلاینجمالتبهظاهرانقالبیمقاومتمیکنند.
دماگوژییامردمفریبیباسیاستوروشمبارزٔهمنطقی،اصولیوپیگیر
حزبکمونیستبیگانهاست.حزبطبقٔهکارگرازعوام فریبیودنباله رویو
وجهه طلبیکهباعوامفریبیهمراهنداکیدًااحترازداردوهمیشهتحلیلواقعی
رامطرحمیسازدوتودههارادرچارچوبامکاناتواقعیبهسویهدفهای
مطلوبانقالبیسیرمیدهد،واگردراینیاآنمرحلهازسیاستصحیح،
علمیوانقالبیخودبادشواریهاییازجهتتوضیحواقناعروبروشود،با
تمامقوامیکوشداینوظیفهراانجامدهد،نهآنکهبهخاطروجههطلبیارزان،

دستبهعوامفریبیبزند.
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)Démocratie( �2 ـ دموکراسی

)یعنی وکراتوس ،مردم( )یعنیخلق یونانیدموس واژٔه از دموکراسی
حاکمیت،قدرت(مشتقاست.دموکراسییکیازانواعحاکمیتبودهووجه
مشخصٔهآناعالمرسمیاصلتبعیتاقلیتازاکثریتوبهرسمیتشناختن
آزادیوحقوقمساویافرادواتباعاست.ولیاینتنهایکتعریفوفرمول
صوریاستکهجامعهشناسیبورژوازیبدانبسندهمیکندودموکراسیرا
جداازشرایطاقتصادیواجتماعیزندگیجامعهبررسیکرده،وضعواقعی
وعملیموجودرانادیدهمیگیرد.نتیجٔهچنینبررسیصوری،ادعایوجود
طبقاتی مبارزٔه و تضاد اجتماع، طبقاتی ماهیت که است دموکراسی خالص
رانفیمیکند.رفورمیستهاُمبّلغچنیندموکراسیادعاییهستند.درواقع
هردموکراسیبهمثابهشکلیازسازمانسیاسیاجتماع،درآخرینتحلیلبه

شیؤهتولیدمعینیخدمتمیکندوتوسطآنتعیینمیشود.
مضمونوشکلدموکراسیدرطولتاریختکاملحاصلکردهوهمواره
وکاماًلوابستهبهفورماسیوناجتماعیـاقتصادیمربوطهبودهوباخصلتو
شدتمبارزٔهطبقاتیپیوندداشتهاست.درجوامعمنقسمبهطبقاتمتناقض،
جامعٔه در دارد. وجود حاکم طبقٔه نمایندگان برای تنها عماًل دموکراسی
بورژوازی طبقٔه سلطٔه و حاکمیت اشکال از یکی دموکراسی سرمایهداری،
اکثریت بر استثمارگر طبقٔه این دیکتاتوری ماهیتش که است شکلی است،
محروماست.تکاملاینطبقه)کهدرآغازضدفئودالیومترقیاست(وی
رادرتشکیلمجالسمقننه،تدوینقوانیناساسی،تأسیسمؤسساتدارای
نمایندگی،وبهنسبتفشارونیرویمردمومبارزٔهتودهها،دراحترامبهحقوق
مدنیوآزادیاجتماعاتوانتخاباتوقلموبیان)کهاغلبوماهیتًاصوری
است(ذینفعمیکند.ولیتمامدستگاهحکومتیوطرزعملواقعیدولت
متوجهآناستکهزحمتکشانراازشرکتدرحیاتسیاسیبازدارد،جلوی
استثمارگر اقلیت طبقاتی منافع مدافع درهمهجا و بگیرد را تودهها فعالیت
و نیست علمی و مادی تضمین دارای شده اعالم حقوق از هیچیک باشد.
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پارلمانومجالسمحلی،دستگاههایاداریوسازمانهای نهادهایسیاسیـ
آن اجرایسیاست ووسیلٔه قرارمیگیرند درخدمتطبقٔهحاکم ـ منتخب

طبقهمیگردند.
با پارلمانتاریسم، از است عبارت بورژوایی دموکراسی مشخصٔه وجه
تفکیکقوایسهگانه،بهویژهقوایمقننهواجراییهازهم،باتمایلروزافزون
بهتحکیموباالبردننقشقؤهاجراییه.درعصرامپریالیسم،تنهانیرویمبارزٔه
و کند راحفظ دموکراتیک آزادیهای و میتواندحقوق زحمتکشان مداوم

جلویارتجاعودیکتاتوری،اختناقوفاشیسمرابگیرد.
بورژوازیهرجاکهبتوانداصولدموکراسیرالگدمالمیکند،بهسوی
واختناق ترور رژیمهای کشورها، بسیاری در و میگراید اختناقی سیاست
ایجادکردهوبهمیلیتاریسموفاشیسمنیزبرایحفظسیادتخویشمتوسل
کارگری و کمونیست احزاب بینالمللی کنفرانس اصلی سند در میگردد.
ضد پیکار درچهارچوب دموکراسی راه در نبرد اهمیت پیرامون )1۹۶۹(

امپریالیستی،ازجملهچنینگفتهمیشود:
خفهکردن برای تالش در که امپریالیسم علیه »مبارزه
به خستگیناپذیر نبردی با است، انسان اساسی آزادیهای
اجتماعات، مطبوعات، بیان، آزادی تحصیل و دفاع خاطر
به مردم، افراد برابریحقوق خاطر به تشکیالت، تظاهرات،
خاطردموکراتیزهکردنتمامجوانبزندگیاجتماعیمالزمه
دارد.ضروراستکهعلیههرگونهاقداموهرگونهقانونیکه
ارتجاعبهقصدپایمالکردنحقوقوآزادیهایدموکراتیک
آزادیهای این گیرد. صورت قطعی مقابلٔه میکند عملی
دموکراتیک،خودثمرٔهنبردهایطوالنیطبقاتیاست.بایدبا
پیگیری،چهدرمقیاسملیوچهدرصحنٔهبینالمللی،برای
مخاطره به جانشان که دموکراتهایی و میهنپرستان رهایی
که محاکماتی جابرانٔه احکام علیه باید کرد. مبارزه میافتد
کمونیستهاودیگرمیهنپرستاندرمعرضآنقرارمیگیرند
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دموکراتهای و میهنپرستان آزادی برای باید کرد. مبارزه
زندانیوبهخاطردفاعازحقپناهندگیسیاسیمبارزهکرد.«

شکلعالیدموکراسیـشکلواقعیآنـدموکراسیسوسیالیستیاست،
آناناست.شالودٔه اکثریتعظیمزحمتکشانوحافظمنافع زیراکهبهسود
اقتصادیآن،مالکیتجمعیبروسایلتولیداست.تنهادرجامعٔهسوسیالیستی
استکهحقمساویهمٔهافرادمیتواندتأمینشود.تادرجامعهاستثمارهست،
نمیتواند دموکراسی نوع است، بهرهکش طبقات دست در تولید وسایل تا
از صرفنظر افراد، واقعی تساوی سوسیالیسم، در باشد. اصیل و واقعی
جنس،نژاد،مذهبوملیتدرهمٔهامور،درکلیٔهشئوناقتصادی،سیاسیو
فرهنگی،وحقمساویدرشرکتدررهبریاجتماعودولتتأمینمیشود.
طیتکاملجامعٔهسوسیالیستی،دموکراسیسوسیالیستیبهتدریجعمیقترو
وسیعترمیشودومنجربهزوالدولتوجایگزینشدنآنبا»خودگردانی

اجتماع«میگردد.

�٣ ـ دولت

دولتسازمانسیاسیجامعهومهمترینوسیلهبرایتأمینتسلططبقهای
اساسیدولت دارد.وظیفٔه نقشحاکم درجامعه اقتصادی نظر از که است
حفظوتحکیمآننظاماقتصادیودفاعازآنطبقهایاستکهزایندٔهآنبوده
است.ازنظرتاریخی،دولتهمزمانباپیدایشجوامعمنقسمبهطبقاتبه
و بردگان اصلی طبقٔه دو با بردهداری دوران که زمانی همان از آمد. وجود
منافع تأمین وسیلٔه که سیاسی ارگان مثابه به نیز دولت شد، پیدا بردهداران
بردهدارانعلیهبردگانبود،ایجادگشت.وسایلاساسیکهدولتبرایانجام
وظایفخودبهکارمیبرد،عبارتاستازارتش،پلیس،دستگاههایامنیتی
باید آن شکل و دولت نوع بین غیره. و زندانها اطالعاتی، و جاسوسی و
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تفاوتقائلشد.
نظام آن و دارد، دست در را حاکم قدرت که طبقهای آن را دولت نوع 
آناست. از ایندولتوظیفهدارحفظودفاع تعیینمیکندکه اقتصادیای
بنابراین،درطولتاریخجوامعطبقاتی،سهنوعدولتیافتمیشود:دولت
نوعبردهداری،دولتنوعفئودالیودولتنوعسرمایهداری.درهریکازاین
دورانهایاجتماعیـاقتصادی،صرفنظرازاشکالحکومتی،نوعدولتو
ماهیتآنیگانهاست.ولیشکلهردولتممکناستدراینیاآنکشور
ودرهردورانمعینفرقکند،ماهیتطبقاتیواقتصادیآنمیتوانداشکال
مختلفیبهخودبگیرد.اشکالدولتاغلبوابستهبهشرایطتاریخی،ُسنَن
گذشته،وظایفمتغیربرایحفظتسلططبقاتی،وهمچنینوابستهبهحّدت
مبارزٔهطبقاتیوتناسبنیروهادرهرجامعهاست.مثاًلجمهوریتیاسلطنت
ازاشکالدولتاستوهریکازآنهانیزمیتوانداشکالمختلفیپیداکند،
یا پارلمانی باقدرت استبدادی،جمهوری یاسلطنت مثلسلطنتمشروطه
هم بردهداری، نظام در حتی غیره. و جمهور رئیس اختیارات با جمهوری
شکلحکومتسالطینخودکامهوجودداشتوهمشکلجمهوری)مثاًل
دریونانباستان(،ولیاینتفاوتشکل،درماهیتدولتدرآنزمانکهنوع

بردهداریبودتغییرینمیدهد.
بورژوازی تاریخ،همشکلدموکراسی نیزدرطی نظامسرمایهداری در
و قانون درمقابل تساوی و اجتماعات و مطبوعات و بیان نسبی آزادی با
با مبارزهاش بهویژهدردورانرشدسرمایهداریو بهحقوقبشری، احترام
که فاشیستی حتٰی و آزادیکشی ارتجاعی، همشکل و شد، پیدا فئودالیسم
دیکتاتوریآشکاروخفقانآورعلیهتودههایمبارزوحقطلبمردماست.
یک از گذار آن تغییر اساس و دارد دولت نوع که اساسی اهمیت وجود با
دوراناجتماعیـاقتصادیبهدورانعالیتراست،اشکالحکومتینیزبرای
تودههایمردمومبارزٔهآنهاحائزاهمیتویژهایاست.جمهوریتشکلی
معینی برایمدت دولتی آنارگانهایعالیقدرت در که ازحکومتیاست
انتخابمیشوند.سلطنتآنشکلیاستکهیکشخصتنهابرپایٔهوراثت
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رئیسکشوراست.درعصرکنونیبهجزعدٔهمعدودیازکشورها،دراکثریت
یافتهوشکلسلطنتبهمنزلٔه مطلقممالکشکلجمهوریدولتاستقرار

یکمقولٔهسختکهنهوفرسودهبهبایگانیتاریخسپردهشدهاست.
ماهیت است، موجود هنوز اینشکل که نیز ازکشورها برخی در تازه 
اّولیهاشبهکلیتغییریافته،وبنابهبرخیُسننمحافظٔهکارانههمچنانحفظ
مقامی و باشد، داشته ویژهای اختیار و قدرت شاه که آن بدون میشود،
نظیر کشورهایی در سلطنتی حکومتی شکل است چنین است. غیرمسئول
سوئدونروژوانگلستانوغیره.اینگونهشکلدولتیراسلطنتمشروطه
مینامندکهدرآنشاهفقطسلطنتمیکندنهحکومت،وکلیٔهقدرتناشیاز
مردمومتعلقبهملتاست.درعصرکنونیتنهادردوسهکشورجهانشکل

سلطنتاستبدادیوجوددارد.
پسازانقالبکبیرفرانسه،واژٔهشاهپرستمعادلبامفهوممرتجعافراطی
تلقیمیگردد.مبارزٔهخلقهابرایتغییرشکلحکومتیواستقراردموکراسی
حتٰیدرچارچوبدوراناجتماعیـاقتصادیمعینی،کاماًلموجهوقانونی
برتر نظام ایجاد در نوعدولت بنیادی تغییر برای نهایی پیکار و وحقاست

اجتماعیـاقتصادیراتسهیلمینماید.

)Dictature du proletariat( �۴ ـ دیکتاتوری پرولتاریا

نظام انحالل نتیجٔه در کارگر طبقٔه دولتی قدرت از است عبارت
میگردد. ایجاد بورژوازی دولتی ماشین شکستن هم در و سرمایهداری
اساسی شرط و سوسیالیستی انقالب اساسی محتوای پرلتاریا دیکتاتوری
دیکتاتوری به مربوط آموزش است. آن پیروزی اساسی نتیجٔه و آن انجام
از پرولتاریا است. لنینیسم ـ مارکسیسم تئوری اصول مهمترین از پرولتاریا
مقاومت شکستن هم در برای خود سیاسی سیادت از خود، دولتی قدرت
هرگونه از جلوگیری برای انقالب، پیروزی تحکیم برای استعمارگران،
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تشبثبهخاطربازگرداندنقدرتبورژوازی،برایدفاعدرمقابلتجاوزهای
به فقط پرولتاریا دیکتاتوری اینحال، با استفادهمیکند. بینالمللی ارتجاع
دیکتاتوری اصلی عمل نیست. استثمارگر طبقات علیه جبر اعمال معنای

پرولتاریاعملیخالقوسازندهاست.
دیکتاتوریپرولتاریاوسیلهایاستبرایجلبتودٔهعظیمزحمتکشانبه
سویطبقٔهکارگروبسیجآنهادرساختمانجامعٔهنوـجامعٔهسوسیالیستی.
همٔه در همهجانبه و بنیادی تحول وسیله اساسیترین پرولتاریا دیکتاتوری
شئونحیاتجامعه،دراقتصادوسیاستوفرهنگ،وطرززندگیوتربیت
پرولتاریا دیکتاتوری است. سوسیالیستی جامعٔه بنای و تودهها، کمونیستی
پرولتاریا دیکتاتوری است. ساختمانسوسیالیسم برای سیاسی عمدٔه افزار
نتیجٔهقانونمندرشدمبارزٔهطبقاتیدرجامعٔهسرمایهداریاستوزمینهرابرای
اجرایوسیعتریندموکراسیبهسودتودٔهزحمتکشعلیهاقلیتاستثمارگر
جز بورژوازی جمهوری شکل دموکراتیکترین که آن حال میکند. آماده

دیکتاتوریاقلیتاستثمارگربراکثریتمحرومچیزینیست.
شالودٔهدیکتاتوریپرولتاریاواصلعالیآنعبارتاستازاتحادبینطبقٔه
پرولتاریا دیکتاتوری اجتماعی پایٔه کارگر. طبقٔه رهبری با ودهقانان کارگر
ضمنساختمانجامعٔهسوسیالیستیمرتبًاوسیعترومحکمترمیشود.نیروی
این کمونیست، پرولتاریاحزب دیکتاتوری درسیستم اساسی کنندٔه رهبری
مختلف سازمانهای سیستم این در است. کارگر طبقٔه پیشاهنگ گردان
تودهایوصنفیزحمتکشان)سندیکاها،کوئوپراتیوهاوغیره(،احتماالًسایر
و پذیرفتهاند، را سوسیالیسم بنای اصل و پرولتاریا دیکتاتوری که احزاب

مجالسملیومحلینمایندگانزحمتکشانواردمیشوند.
دیکتاتوریپرولتاریانهتنهامغایربادموکراسیسوسیالیستینیست،بلکه
ضامنآناست؛ضامنآنکهدموکراسیبهخلقخدمتکندوازمنافعتودٔه
توطئههای قبال در و نماید جامعه،حمایت عظیم اکثریت یعنی زحمتکش،
تا دموکراسی زیرا گردد، امپریالیستیحفظ وتجاوزهای داخلی ضدانقالبی

زمانیکهتضادطبقاتیوجوددارد،همیشهمسئلهایطبقاتیاست.
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ازنظرتاریخی،نخستینشکلدیکتاتوریپرولتاریاکمونپاریس)1871(
بودکهمارکسیسمراباتجربیاتتاریخیبسیارگرانبهاییغنیساخت.این
دولتی دربارٔهشکل داد امکان مارکس به افالک« بهسوی یورش »نخستین

جامعٔهآیندهنتیجهگیریالزمرابهعملآورد.مارکسنوشت:
»مبارزٔهطبقاتیناگزیربهدیکتاتوریپرولتاریامیانجامدو...
انقالبی دیکتاتوری جز دیگری چیز گذار... دوران دولت

پرولتاریانمیتواندباشد.«

شوراهاشکلدیگردیکتاتوریپرولتاریاستکهلنینآنرادرنتیجٔهتجربٔه
لنینخاطرنشانساخت انقالبهایروسیه)1۹۰۵و1۹17(کشفکرد.
قبال در او است. مارکسیسم عمدٔه مسئلٔه پرولتاریا دیکتاتوری مسئلٔه که
دیکتاتوری است، استثمارگر اقلیت منافع بیانگر که بورژوازی دموکراسی
عالیتر و جدید نوع طبقاتی، جامعٔه در که میداشت عرضه را پرولتاریا
دموکراسیاست،بیانگرمنافعاکثریتقاطعمردماست،وموجباتشرکت
دربارٔهشکل میسازد. فراهم دولت و ادارٔهجامعه در را مردم کاماًلوسیع

شورهالنیننوشت:
»آنازهرجمهوریپارلمانیبورژوازیبهمراتبدموکراتیکتر
گشوده همگان روی به آن درهای که است حکومتی است.
میدهد. انجام تودهها انظار در را خود فعالیت تمام است.

مناسبحالتودههاستوازتودههاریشهمیگیرد.«

دموکراسیتودهایشکلجدیدتردیکتاتوریپرولتاریاستکهپسازجنگ
دّومجهانیپدیدشد.هرخلقیمیتواندباانقالبسوسیالیستیخود،شکل
جدیدیازدموکراسیسوسیالیستیبرایتودهها،شکلجدیدیازدیکتاتوری
پرولتاریاراایجادوتجربٔهتاریخیراغنیترکند.درهرحال،اینتجربهنشان
میدهدکهدرشرایطتضادطبقاتی،پرولتاریانظامنوینراتنهابهاتکایقدرت

دولتیخودمیتواندبنانهد.
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دیکتاتوریپرولتاریاخودهدفنیستبلکهیکضرورتتاریخیوتنها
دوران طی است. دیکتاتوری بدون و طبقات بدون جامعٔه به گذار وسیلٔه
اشکالوطرز و تغییرمیپذیرد پرولتاریا دیکتاتوری ساختمانسوسیالیسم،
عملآنتحولمییابدوطییکپروسهطوالنیوتدریجی،دولتدیکتاتوری
پرولتاریابهصورتدولتتمامخلقدرمیآید.گذارازدیکتاتوریپرولتاریابه
سازمانسیاسیتمامخلقبههیچوجهبهمعنایتضعیفدولتسوسیالیستی
تحکیم و مرحله این در طبقاتی آشتیناپذیر تضاد فقدان برعکس، نیست؛
دائمیوحدتمعنویـسیاسیسراسرجامعه،وسیعترینشالودٔهاجتماعی

رابرایدولتتمامخلقفراهممیسازد.
مداوم رشد معنای به سیاسی درزمینٔه سوسیالیستی دولتی نظام رشد
دموکراسیسوسیالیستی،شرکتهرچهبیشترمردمدررهبریامور،وحل

کلیٔهمسائلدولتیواجتماعیبهدستخودتودٔهزحمتکشاست.

�� ـ دیوار چین

متوالی کار با قرن چندین طی که است طویل و عظیم بسیار دیوار یک
میلیونهانفردرقسمتشمالیچینساختهشد.قسمتمهمساختمانیاین
دیواربهویژهدرقرنسّومقبلازمیالدصورتگرفت.دیوارمزبورازاستان
گانسوتادریایزردامتدادداشتهوهدفازساختنآنجلوگیریازیورشها
در واقع مناطق حفاظت و شمالی عشایر و قبایل حمالت و شبیخونها و
جنوبآنبودهاست.ایندیوارقریببهچهارهزارکیلومتردرازاوتا1۰متر

بلندیوهفتمترپهنادارد،واکنونبخشمهمیازآنویرانشدهاست.
بااینوسیلٔهدفاعیبیسابقه،قسمتمهمیازسرزمینچینباستانازنواحی
دیگرشمالیمجزاشد.اصطالحدیوارچیندرمباحثسیاسیواجتماعیبه
معنایوسیلٔهجداکردنکامل،مجزاکردنقطعی،ایجادسدغیرقابلعبورو
نظایراینمفاهیممورداستعمالفراواندارد.مثاًلوقتیمیگوییمبینانقالب
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بورژوادموکراتیکوانقالبسوسیالیستیدرعصرمادیوارچینوجودندارد،
یعنیدرصورترهبریطبقٔهکارگرمیتوانازیکیبهدیگریگذشت،واین
دوازهمکاماًلمجزانیستند.یاوقتیمیگوییمرژیمارتجاعینمیتواندبین
حزبطبقٔهکارگروتودٔهمردمزحمتکشدیوارچینایجادکند،یعنیآنکه
هرگزقادرنخواهدبودپیوندهایبنیادیبینحزبوزحمتکشانراقطعکند

وبینآنانتفرقهافکند.

)Radicalisme( �۶ ـ رادیکالیسم

رادیکالدرلغتبهمعنایاساسی،بنیادی،وریشهایاست.رادیکالیسم
درمفهومعامبهمعنایمشیکسانیاستکهطرفداراقداماتقطعیهستند.
دراصطالحرایج،رادیکالیسمبورژوازینیزوجودداردوآنبهیکجریان
سیاسیگفتهمیشودکهدرآغازبرنامٔهخودمطالباتجدیوخواستهای
میکرده مطرح سرمایهداری دوران درچارچوب دموکراتیک و اصالحاتی
زمان در بودهاست. منافعقشرهایخردهبورژوازی بیانگر واقع در و است
حاضر،احزابیکهدرکشورهایامپریالیستیواژٔهرادیکالرابهدنبالنامخود
یدکمیشکند،اغلببهحربهایدردستمحافلانحصاریبدلشدهودر
هرصورتعجزخودراازایجادتغییراتواقعًادموکراتیکثابتکردهاند.

کار به قاطع و بنیادی معنای به رادیکال واژٔه همچنان عام، مفهوم در
میرود؛مثاًلدرعبارت»ماخواهانتحوالترادیکالهستیم«یا»فالنمسئله
احتیاجبهتغییراترادیکالدارد«کهبهمعنایقاطع،ریشهایوبنیادیاست.

)Racisme( �٧ ـ راسیسم

راسیسمیانژادپرستیازکلمٔه»راس«بهمعناینژادمشتقاست.راسیسم
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یک»تئوری«ضدعلمیوارتجاعیاستکهمیاننژادهایمختلفازلحاظ
استعدادوقدرتفکریعدمتساویقائلاست.گویاطبیعتازآغازنژادهارا
متفاوت،یکیراعالیودیگریراپست،خلقکردهاست.نژادپرستانبااین
»تئوری«عمیقًاارتجاعیوضدانسانیمنکربرابریانسانهاوحقوقمساوی
برایآنهامیشوند،درحالیکهعلموتجربهثابتکردهاستکهتفاوتهای
نژادی،صوریوفرعیبوده،ازنظررشداستعدادوامکاناتمعنویوفکری

وفعالیتاجتماعیوعلمیهیچگونهاهمیتیندارند.
نژادپرستی، تئوری به اتکا با سرمایهداری کشورهای ارتجاعی محافل
سیاستضدانسانیتبعیضنژادیوستمملیرااعمالمیکنند،اقلیتهای
فشارهای تحت را مستعمرات ساکنان یا کشور داخل در را نژادی و ملی
گوناگونمادیومعنویقرارمیدهند،حقوقآنانراپایمالمیکنندونسبت
متحد ایاالت در که اقداماتی مرتکبمیشوند. فجیعی آنهاجنایتهای به
آفریقای و زیمبابوه در یا پوست« »سرخ بومیان و سیاهپوستان علیه آمریکا
آشکار برهمه انجاممیگیرد، اینکشورها اکثریتسیاهپوست علیه جنوبی
تئوری بر که تبعیضنژادی سیاست بشر، حقوق اعالمیٔه علیٰرغم است.
بیداد ازجهانسرمایهداری راسیسممتکیاست،همچناندرقسمتمهمی

میکند.
علومانسانشناسیومردمشناسیوتاریخ،وهمچنینتجربٔهکشورهای
سوسیالیستیکهدرآنهاستمملیریشهکنشده،ونیزنمونههایفراوانکسانی
کهازنژادهایمختلفبودهواستعدادونبوغخودرادرزمینههایمختلف
رساندهاند، اثبات به وغیره سازماندهی اجتماعی، هنری، ادبی، علمی،
رشتههایپوسیدٔهتئوریکاذبنژادپرستیراازهممیدرد.تمدن،پیشرفت،
علموتکنیکوفرهنگدرانحصاروامتیازنژادخاصینیست؛عقبماندگی
و استعمار از ناشی و سیاسی و اجتماعی عوامل معلول زمینه آن یا این در

استثماراست.
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)Réforme( ـ رفرم ��

رُفرمکهبهفارسیآنرااصالح)واغلببهصورتجمعـاصالحات(
میگویند،اقداماتیاستکهبرایتغییروتعویضبرخیازجنبههایحیات
را جامعه بنیاد که آن بدون میگیرد سیاسیصورت و واجتماعی اقتصادی
آموزشی، رفرم رفرماداری، ارضی، رفرم قبیلاست این از دگرگونسازد.
از که است تغییراتی چنان آن رفرم غیره. و انتخاباتی رفرم بازرگانی، رفرم
تناسبقوایسیاسیلحظٔه و فراترنمیرود اجتماعیمعین نظام چارچوب
موجودراکموبیشمنعکسمیسازد.رفرمیااصالحاتدرهرعرصهایاز
حیاتجامعهمحصولمبارزٔهطبقاتیاستولیطبقٔهحاکممیکوشدبرای
ورزد اکتفا رفرمهایی آن به تنها زحمتکشان، سایر و کارگر طبقٔه فشار دفع
کهبهموجودیتوتسلطآنصدمهنزندوهدفشتثبیتوضعوجلوگیریاز
تحولبنیادیاست،والبتهدرجریانعملهمیشهسعیداردآنچهراکهبهزور
ازدستشگرفتهانددوبارهبگیردیابهشکلنیمهتماموُمثلهشدهکاررافیصله

دهد.
و ایدئولوژی محور در همیشه که هستند مفهومی دو رفرم و انقالب
لنینی تاکتیکصحیحو سیاستجنبشکارگریقرارداشتهاند.استراتژیو
احزابکمونیستدرکرابطٔهدیالکتیکیبینایندومفهوموروشاصولی

درقبالآنهاراایجابمیکند.والدیمیرایلیچلنینمینویسد:
است. متناقض انقالب مفهوم با شک بدون رفرم »مفهوم
دو این میان مرز به توجه عدم و تناقض این کردن فراموش
مفهومموجببروزاشتباهاتجدیمیگردد.ولیاینتناقض
مطلقواینمرزجامدنیست،بلکهزندهومتحرکاست.در

هرموردمشخصبایدآنرامعینکرد.«

اینگفتٔهلنینراهنمایهمٔهاحزابانقالبیاست.اینکهمزمانباتغییر
تناسبقوادرعرصٔهجهانکهسوسیالیسمبهنیرویقاطعوتعیینکنندهبدل
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سایر در آن نفوذ توسعٔه با کارگر، طبقٔه متشکل قدرت افزایش با میشود،
کمونیست، احزاب طرف از صحیح سیاست اتخاذ با و جامعه قشرهای
افزایشمییابد.رفرمهاییکهقبلازتحول اهمیترفرمدرمبارزٔهپرولتاریا
برای هستند وسیلهای میگیرد انجام سوسیالیسم به سرمایهداری انقالبی
جریان در سرمایهداری. رژیم چارچوب همان در کارگر طبقٔه وضع بهبود
مبارزهبرایتحققاینرفرمهاتودٔهمردمتجربٔهسیاسیمهمیکسبمیکنند.
بهویژهبهمحدودیتدامنٔهتحوالتیکهدرچارچوبجامعٔهسرمایهداریانجام
میگیردیقینحاصلمیکنند.مبارزهدرراهرفرم،زحمتکشانرابهضرورت
انقالبیقاطعمتقاعدمیسازدواکثریتتودههارابهسویانقالب تحوالت

جلبمیکند.
بهبود رفرمها، پیگیر و قاطع انجام برای که حال عین در کمونیستها
بقایای بردن بین از و اقتصادی وضع در تغییر و زحمتکشان زندگی وضع
برای غیره، و رعیتی ـ ارباب مناسبات نظیر سرمایهداری ماقبل مناسبات
و دموکراتیک آزادیهای و حقوق وتأمین اجتماعی درحیات اصالحات
توسعٔهدموکراسیمبارزهمیکنند،فراموشنمیکنندکهاینتغییراتهرقدر
فرعی رامحصول رفرم آنها نمیبرد. بین از را سرمایهداری باشد مهم هم
مبارزٔهانقالبیمیدانندوازآنبرایبیداریوتشکلتودههاوتسخیرسنگری
بهمنظورحملهبهسنگمقدمتروپیشبردهدفانقالبیخوداستفادهمیکنند.
کمونیستهانهتسلیمایننظریهمیشوندکهرفرمهمٔهمسائلراحلمیکندو
انقالبووجودحزبانقالبیدیگرضرورتیندارد،ونهتسلیمایننظریهکه
بایدباهررفرمیمخالفتکردوهرچهوضعبدترباشدبهتراست.آننظریهای
استراستوتسلیمطلبانهوایننظریهایماورایچپوماجراجویانه.اگر
درداخلجنبشکارگریکسیاینرفرمهاوتغییراتواصالحاتراعالج
بنیاناجتماعبداند،ویرارفرمیست دردهاوراهحلمسائلوتغییردهندٔه

مینامیم.
رفرمیسمعبارتیاستدرموردآنجریانسیاسیدرداخلجنبشکارگری
کهدشمنمارکسیسمومنافعاساسیطبقٔهکارگراست،مبارزٔهطبقاتیولزوم
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انقالبرانفیمیکند،وفقطبهرفرمهاواصالحاتیکهدربنیادسرمایهداری
تأثیریندارددلخوشمیکند.پساگررفرمواصالحاتمربوطبهتدابیر
واقداماتهیئتحاکمهاست،رفرمیسمعبارتیاستدرموردتسلیمطلبان
راستدرداخلجنبشکارگری.احزابسوسیالدموکراتراستواعضای

انترناسیونالسوسیالیستینمونههایآنهستند.

�9 ـ رفرم ارضی

در تغییراتی ایجاد برای ازاقداماتیکدولت ارضیعبارتاست رفرم
سرمایهداری کشورهای در زمین. از استفاده طرز و ارضی مالکیت نحؤه
هدفازرفرمیااصالحاتارضیایجادشرایطبرایرشدسریعترمناسبات
سرمایهداریدرِده،تضعیفمبارزٔهدهقانانوجلوگیریازقیامآناناستکه
درعینحالباحفظمنافعمالکانازطریقپرداختغرامتیابهایزمینبه
حسابدهقانانهمراهاست.درنتیجٔهاینگونهرفرمارضیکهاغلبنیمبندو
ناپیگیراست،سرمایهدارانصاحبصنایعوبانکهاورجالدولتیوارتشی
وسایرثروتمندانامکانمییابندتابراراضیچنگاندازند،واشکالاستثمار
سرمایهداری)انفرادیوجمعی(جانشیناستثمارماقبلسرمایهداریمیشود.
اینقبیلرفرمهااگرچهازنظراقتصادیمیتواندموجباتاستفادهازعلمو
تکنیکرادرکشاورزیفراهمآوردومیزانمحصوالتکشاورزیراافزایش
دهد،ازنظراجتماعیروندقشربندیدرروستاراتسریعمیکند،اکثریتعظیم
دهقانانراخانهخرابمیکندوتناقضاتتازهوعمیقیبهوجودمیآورد،و
درهرحال،ازحلقطعیونهاییمسئلٔهارضیعاجزاست.اصالحاتارضی

شاهدرایراننیزازهمیننوعبود.
درنظامسوسیالیستی،هنگامیکهقدرتسرمایهدارانومالکانبرمیافتد
وقدرتزحمتکشاناستقرارمییابد،تحوالتبنیادیانقالبیهمراهبارفرم

ارضیواقعیوعمیقبهسوددهقانانانجاممیگیرد.
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نظام بقایای روستاها در که میکند ایجاب خلقها منافع ما دوران در
فئودالیومناسباتمبتنیبراستثمارازطریقانجامرفرمارضیواقعیبرای
مردم دموکراتیک نهضت فشار تحت فقط که امری شود، ریشهکن همیشه
راه سر از را سدها میتواند عمیق ارضی اصالحات فقط است. انجامپذیر
ترقینیروهایمولدهبردارد،بهمشکلخواربارکهدربسیارینقاطازمسائل
حاداستپایانبخشد،وراهاستفادٔهمنطقیوعلمیازهمٔهوسایلرابرای
افزایشفرآوردههایکشاورزیهموارنماید،ومسئلهراهمازنظراقتصادی

وفنیوهمازنظراجتماعیوطبقاتیحلکند.
سوسیالیسماستثمارراازِدهبرمیاندازد،کلیٔهدهقانانراازلحاظزمین
تأمینمیکند،نیرویکارآنهارابرمبانیداوطلبانهدرتعاونیهایتولیدمتحد
باکمکهایمادیو آنانمیگذارد،و میسازد،تکنیکمعاصررادراختیار
سازمانی،وسایلپیشرفتاقتصادکشاورزیوبهبودشرایطزندگیروستاییان

رافراهممیآورد.

)Revisionisme( ۶٠ ـ رویزیونیسم

رویزیونیسمراتجدیدنظرطلبییابازبینگراییترجمهکردهاند،ومقصوداز
آنعبارتاستازجریانیدرجنبشکارگریکهدراصولاساسیمارکسیسم،
ایناصولرانفیمیکند، بدونهیچگونهمحملعینی،تجدیدنظرمیکند،
آنهاراتحریفمیکند،ومحتوایانقالبیواساسآموزشمارکسیستیرا
ازبینمیبرد.بهعبارتدیگر،رویزیونیسمیعنیتجدیدنظرکردندربرخی
برای عینیضرور کهشرایط آن بدون لنینیسم ـ مارکسیسم اصول و احکام
چنینتجدیدنظریوجودداشتهباشد.رویزیونیسمکهنفیاصولجهانبینی
پرولتاریاستمستقیمًاطبقٔهکارگرراازسالحتئوریکیخودمحروممیکندو
درنتیجهبهسرمایهداریخدمتمیکند.همانطورکهخودمارکسوانگلس
وسپسلنینبهکّراتخاطرنشانساختهاند،جهانبینیپرولتاریاوسوسیالیسم
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علمییکعلمخالقاست،ُدگمنیست،یعنینبایدآنراازفرمولهایآیهوار
همیشه برای شرایط همٔه در و وزمینهها شئون همٔه در که دانست التغّیر و
با همراه و است علم لنینیسم ـ مارکسیسم نمییابد. تحول و است صادق
تکاملزندگیورشدجامعهوپیدایشپدیدههاینوینمرتبًاغنیترمیشودو
تکاملمیپذیرد.قابلیتزندگیووثیقٔهپیروزیمارکسیسمدرهمینخالقیت
آن،رابطٔهآنباتکاملجامعهوتعمیمتجربیاتجنشجهانیکارگریوآخرین
دستاوردهایدانشنهفتهاست.اینحکمیاآنحکممارکسیستیکهدرمرحلٔه
معینیازتکاملجامعهورشدنهضتکارگریدرستاست،ممکناستدر
مرحلهوشرایطدیگریدرستنباشدـیعنیشرایطعینیاینتکامل،تغییرو
تحولدرحکممعینیراایجابنماید.دراینصورت،چنینتغییروتحولی،
اجرایخالقمارکسیسماستنهرویزیونیسم،وبرعکس،تکرارحکمکهنه
شدهومنسوخباروحوماهیتمارکسیسممغایراستوکاررابهُدگماتیسم

میکشاند.
]نوزدهم[ گذشته قرن آخر دهٔه به رویزیونیسم پیدایش تاریخی، نظر از
به آلمانی آنزمانسوسیالدموکرات در نمایندٔهرویزیونیسم مربوطاست.
نامبرنشتاینبودکهآشکارادرصددنفیاصولاساسیتعالیممارکسیسمو
جایگزینکردنآنباتئوریهایدیگربود.شکلدیگررویزیونیسمکوششی
بودکهدرآنزمانتوسطکائوتسکی،یکیدیگرازرهبرانسوسیالدموکراسی
در ولی داشت قبول را مارکسیسم حرف در وی میگرفت. انجام آلمان،
میکرد. رد را آن اساسی اصول مارکسیستی، ظاهر به زیرجمالت و عمل
رویزیونیستهامدعیاندکهتعالیممارکسیستیدیگرکهنهشدهوبدینوسیله
آموزشمارکسیستیراکهتنهاراهتحولبنیادیجامعهواستقرارسوسیالیسم
استازمحتوایانقالبیخودخالیمیکنند.نفیضرورتانقالبوانتقال
ـ مارکسیستی حزب کنندٔه رهبری نقش نفی و پرولتاریا دست به قدرت
نفی پرولتری، انترناسیونالیسم اصول نفی طبقاتی، مبارزٔه نفی لنینیستی،
اصوللنینیساختمانحزببهمثابهیکسازمانمنضبطانقالبی،وازجمله

سانترالیسمدموکراتیک،ازجنبههایگوناگونرویزیونیسماست.
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ازنظرفلسفی،رویزیونیسمدراصولدیالکتیکماتریالیستیتجدیدنظر
میکند،ایدآلیسموذهنیگریرابهجایآنمینشاند،مبارزٔهاضدادوگذار
تحوالتکّمیرابهتغییراتکیفینفیمیکند،حرکتوجنبشرایکجریان
سادٔهرشدوتحولآرامکّمیجلوهگرمیسازد،وبراینشالوده،تئوریتغییر
تدریجیوآرامجامعٔهسرمایهداریورفرمیسمرابنامینهد.مطلقکردنمبازٔه
دیگرشیؤهعملرویزیونیستی پارلمانیجنبٔه راهتحوالت و قانونی و علنی
است.مارکسیسمبارویزیونیسممخالفاست،وبرخوردانتقادیوخاّلقبه
تئوری،ارزیابیوسنجشصحتآندرپرتوحوادثوواقعیاتودستاوردها
نوین احکام با آن منفی،وسپسغنیکردن و مثبت وتجاربودرسهای
مثاًل داند. می شیؤهصحیح را کهنهشده مقوالت و احکام گذاردن کنار و
انحصارها، ماقبل مرحلٔهسرمایهداری در نوزدهم، قرن دّوم نیمٔه درشرایط
همه تقریبًا یا کشورها همٔه در همزمان انقالب تئوری انگلس و مارکس
کشورهایپیشافتادهرامطرحمیساختند.تئوریلنیندایربرامکانانقالب
سوسیالیستیتنهادریککشور،رویزیونیسمنبود،بلکهتکاملخالقتعالیم
مارکسوانگلسدرشرایطجدیدتکاملسرمایهداری،یعنیدورانامپریالیسم

ورشدناموزوناقتصادیوسیاسیکشورهایامپریالیستیبود.
نشان خاطر باید هم را دیگر نکتٔه یک رویزیونیسم به مربوط بحث در
ساخت،وآناینکهرویزیونیسمدراحکامواصولمارکسیستیـلنینیستی،
درجهت راست رویزیونیسم میگیرد. راستصورت از هم و ازچپ هم
در تسلیم و ُکرنش اجتماعی، انقالب از انصراف بورژوازی، مستقیم منافع
اپورتونیسمورفرمیسمعمل بهخودیوخالصهدرجهت مقابلسیرخود
میکند،ورویزیونیسمچپیعنیتجدیدنظردراصولواحکاممارکسیستی
تسریع و تازاندن و خردهبوژوایی کاذب انقالبینمای روحیات جهت در
عوامل گرفتن ناچیز و ماجراجویی جهت در اجتماع تکامل روند تحمیلی

عینیوغیره.
احکام و اصول در حقیقت در کارگری نهضت در چپ رو ها گروه
آنها چپنمای تبلیغات زدهاند. چپ از رویزیونیسم به دست مارکسیستی
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به توسل راه از کشورها همٔه درون در و درجهان انقالب تازاندن پیرامون
شرایط که آن بدون آنشکل یا این کردن مطلق با تنها هم آن و قهر اعمال
عینیوذهنیبرایاینتحولبهمعنایعلمیکلمهُنضجیافتهباشد،نمونٔهاین

رویزیونیسمومغایرباتعالیممارکسیستیـلنینیستیاست.
رویزیونیسم و بورژوایی ایدئولوژی تأثیر از ناشی راست رویزیونیسم
اتهامات است. کارگری جنبش در خردهبورژوایی روحیات از ناشی چپ
رویزیونیستهایچپکهاحزابکارگریوکمونیستیجهانرارویزیونیست
میخواننددرواقعیتتغییرینمیدهد.مارکسیسمـلنینیسم،اینعلمخاّلق

وراهنمایعمل،تنهاتئوریوایدئولوژیپرولتریانقالبیاست.

)Géopolitique( ۶١ ـ ژئوُپلیتیک

یافته ترکیب معنایسیاست به ُپلیتیک و زمین معنای به ژئو کلمٔه دو از
خارجی سیاست میکند سعی که است ارتجاعی تئوری یک از عبارت و
هدف دهد. توضیح جغرافیایی عوامل کمک به را امپریالیستی کشورهای
سایر کردن َبرده و بیگانه زمینهای اِشغال موجهجلوهگرساختن آن اصلی
آلمان که کنند ثابت میخواستند هیتلری فاشیستهای مثاًل خلقهاست.
احتیاجبهفضایحیاتیداردوجنگبرایاشغالسرزمینهایهمسایهوبه
دستآوردنمستعمراتحقآلماناست.هماکنونمحافلتجاوزگراسرائیل
بهکمکامپریالیستهایآمریکایینیزبااشغالسرزمینهایعربیدرواقعبه
از نیز پانایرانیستها نیاخاک تئوری اینتئوریعملمیکنند.اصلومنشأ

همینجاآبمیخورد.
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)Centralisme democratique( ۶2 ـ سانترالیسم دموکراتیک

معنای به سانترالیسم کلمٔه دو از است مرکب عبارت این ُلغوی نظر از
آن گاه اینجهت از و دموکراسی، واژٔه از دموکراتیک،صفت و مرکزیت،
دموکراتیک سانترالیسم اصل . کردهاند ترجمه هم دموکراتیک مرکزیت را
نظیراصلرهبریجمعیازاصولمهمتشکیالتیدرحزبطرازنویناست.
میان حزب، اعضای و رهبری میان مناسبات دموکراتیک سانترالیسم اصل
ُارگانهایباالتروپایینتر،اعضایحزبوحزبرادرمجموعخودمنعکس
حزبی، ُارگانهای تمام بودن انتخابی از است عبارت آن مفهوم میسازد.
وظیفٔهارگانهایرهبریدرموردگزارشدادنمرتب،انضباطدقیقحزبی،
تبعیتاقلیتازاکثریتواجرایتصمیمهایسازمانهایباالتر.دموکراسی
ومرکزیتدوجنبٔهیکاصلواحدرادرحیاتداخلحزبیتشکیلمیدهند
کهاجرایدقیقآنشرطضرورزندگیداخلیاحزابمارکسیستی– لنینیستی
است.دربعضیازاحزابغیرپرولترینیزدراینبارهسخنگفتهمیشود،
ولینهدرسازمانهایبورژوازیونهدراحزابفرمایشیودستوریعماًلو
واقعًاایناصلاساسیمراعاتنمیگردد؛نهانضباطومرکزیتیدرکاراستو
نهبیانآزادعقایدودموکراسیوانتخابواقعیُارگانهایرهبری.یکحزب
کارگری،یکحزبطرازنوینکهدارایجهانبینیمارکسیستیـلنینیستیو
برنامٔهعملروشناست،نمیتواندفعالیتخود،زندگیدرونحزبیراجز
برایناساسشالودهریزیکند.حزبطبقٔهکارگریکُارگانیسمتکاملیابنده
استومثلهرپدیدٔهدیگر،تکاملآننتیجٔهمبارزٔهاضداددردرونآناست.
حزب تصور و مییابد تکامل و رشد حزبی درون اثرمبارزٔه بر نیز حزب
دنیای از وخارج غیردیالکتیکی است درونیتصوری مبارزٔه و تضاد بدون
واقعیت.منتهٰیاینمبارزٔهدرونحزبیوجنبشوجوششحیاتزایداخل
حزبیمیبایستدرهمٔهشرایطبراصولیکهسانترالیسمدموکراتیکازاهّم

آنهاستمتکیباشد.
درحقیقتتنهااجرایدقیقوواقعیایناصلاستکهشرایطالزمبرای
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رهبریجمعیرافراهممیآوردوعناصراتفاقیوتحلیلهاییکجانبهرادر
تدوینسیاستحزبودرنحؤهاجرایآنطردمیکند.

سانترالیسمبهمعنایایناستکه:
1-حزببرنامهواساسنامٔهواحدیدارد،

۲-حزبداراییکُارگانعالیرهبریاستکهکنگرٔهحزبیاستودر
فاصلٔهمیاندوکنگره،کمیتهمرکزی،

3-کلیٔهُارگانهایحزبیتابعمرکزند.ُارگانهایپایینتابعُارگانهای
مافوق،واقلیتتابعاکثریتاست،

کلیٔه برای که حکمفرماست محکمی و آگاهانه انضباط حزب در - ۴
اعضایحزبطرازنوین،ازباالتاپایینبدوناستثنایکساناست.

موکراسیبهمعنایایناستکه:
1-تمامُارگانهایرهبریحزبازصدرتاذیلانتخابیاست،

۲-هرُارگانرهبریموظفاستمنظمًادربرابرُارگانیکهاوراانتخاب
کردهاست،گزارشدهد،

طبق و مجامعحزبی در تشکیالتی و سیاسی مسائل بحث و -طرح 3
حزبی ُارگانهای است. حزب اعضای الینفک حقوق از حزبی مقررات
موظفندبهنظریاتتودههایحزبیتوجهکنندوتجاربآنهاراموردمطالعه

قراردهندوازآنبهرهگیرند.
ترتیبسانترالیسمودموکراسیدوروییکمدالهستندکهیکی بدین
به مرکزیت بدون دموکراسی باشد. داشته وجود نمیتواند دیگری بدون
لیبرالیسموهرجومرجوآشفتگیسازمانیواضمحاللوحدتارادهوعمل
اِعمالروشهایفرماندهی به بدلمیشود،وسانترالیسمبدوندموکراسی
سانترالیسم اصل اگر میشود. منتهی حزبی تودههای از بریدن و تحُجر و
دموکراتیکبدونخدشهرعایتگردد،دموکراسیدرونحزبیبهسانترالیسم
محکموسالمکمکمیکندوسانترالیسمدرونحزبینیزبهدموکراسیالزم
نظر از تنها نه سانترالیسم اصل اهمیت شد گفته آنچه از میرساند. یاری
تشکیالتیبلکهازنظرسیاسینیزبرایتعیینسیاستصحیحواستراتژیو
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تاکتیکدرستدرمبارزٔهبرونحزبیروشنمیشود.
واضحاستکهبنابهشرایطواوضاعممکناستیکیازدوجهتاین
اصلتقویتیابد.مثاًلدرشرایطکارمخفی،هنگامیکهدشمنباتماموسایل
شدید معرضضربات در را آن سازمانهای و برخاسته علیهحزب نیرو و
و کنگرهها تشکیل میشود، محدود ناچار حزبی دموکراسی میدهد، قرار
اکثرًاجایخودرا انتخابُارگانهایرهبری کنفرانسهاغیرمنظممیشود،
بهانتصابافرادمیدهد،وتماسوارتباطمستقیمباتودههایحزبیمحدود
میشود.ولیدرهرصورتاینشرایطگذراست.وظیفٔهحزبطرازنوین
استکهبهخاطربقاورشدحزب،بهخاطرتعیینسیاستاصولیودرست،
بهخاطرپیروزیآرمانهایحزبی،اصلخدشهناپذیرسانترالیسمدموکراتیک
از و کارگر طبقٔه حزب تشکیالتی زندگی اساسی اصل این نماید. اجرا را
مهمترینوجوهتماُیزآنباسایردستجاتواحزابغیرپرولتریوفرمایشی

است.

۶٣ ـ ستون پنجم

بهمعنایخائنانپنهانیاستکهدرخدمتدشمنقراردارندودرپشت
جبههبهعملیاتخرابکارانهدستمیزنند.عبارتستونپنجمنخستینبار
درزمانجنگهایداخلیاسپانیادرسالهای1۹3۶-1۹3۹بهکاربردهشد.
درآنهنگامارتجاعداخلیبهفرماندهیفرانکوبهکمکفاشیستهایآلمانی
ژنرال میجنگیدند. نوبنیاد جمهوری دولت و اسپانیا مردم علیه ایتالیایی و
بهسوی ارتشی دررأسچهارستون فرانکو، ازسرکردگانسپاه یکی موال،
هنگام آن در او همشکند. در را تاجمهوریخواهان میرفت پیش مادرید
گفتمنیکستونپنجمهمدرداخلمادریددارم.مقصوداوخائنانیبودند
کهدرداخلشهرپنهانیبهسودفرانکووعلیهزحمتکشانانقالبیخرابکاری
ُعّمالدشمندر ازآنپسستونپنجمبراینشاندادنخائنانو میکردند.
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داخلیکحزبیاسازمانیاکشوربهکارمیرود.

)Capitalisme(۶۴ ـ سرمایه داری

کهجانشین است اقتصادی ـ اجتماعی تکامل از مرحله آن سرمایهداری
بر و است استثمار بر مبتنی نظام آخرین سرمایهداری میشود. فئودالیسم
استوار استثمار و تولید وسایل بر سرمایهداری خصوصی مالکیت شالودٔه

است.
خرید اصل و میگیرد بهخود کاال دورانشکل این در چیز همه تقریبًا
از قدیمتر کاالیی تولید  دارد. حکومت اقتصادی شئون کلیٔه بر فروش و
داشته وجود نیز سرمایهداری از پیش جوامع استودر سرمایهداری تولید
پیدایشتولید پایٔه بر است.درمرحلٔهتالشیفئودالیسم،تولیدکاالییساده
سرمایهداریقرارمیگیردوباالخرهدردورانسرمایهداریتولیدکاالییتفوق
کاملحاصلمیکندوتمامرشتههایتولیدرادربرمیگیرد.نیرویکاردر
جامعٔهسرمایهداریخودبهکاالمبدلمیشود.تولیدکاالییسادٔهپیشهوران
ودهقانانبرپایٔهکارانفرادیتولیدکنندهقراردارد،درحالیکهتولیدکاالیی
سرمایهداریبرمبنایاستفادهازکارافراددیگراستواراست.مرحلٔهابتدایی
خوانده سرمایهداری )Cooperation( ساده همکاری  سرمایهداری تولید
میشودکهشکلیازاجتماعیشدنکاراستوسرمایهدارعدهایازکارگران
ُمزدبگیررااجیرمیکندتاباهموبهموازاتهمکارمشخصیراانجامبدهند
)مثاًلبرخیازکارگاههایقالیبافیایران(.دراینشکلبهعلتکارجمعی،
دروسایلتولیدصرفهجوییمیشودومیزانباروریوسرعتکارافزایش
مییابد.مرحلٔهبعدیایجادمانوفاکتورهااست.مانوفاکتورکهازنظرُلغوی
بهمعنایکارگاهدستیاست،عبارتازآنتولیدسرمایهداریاستکهبرپایٔه
سیستمکاروتکنیکپیشهوریقراردارد.)مثاًلوقتیدریککارگاهپیشهورانی
ولی میکنند کار هم با خمراه هستند، جداگانه تخصص دارای یک هر که
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مجموعکارآنهاکاالیمشخصیرابهوجودمیآورد؛یاوقتیکههرکارگر
قسمتیازکارساختنیککاالراانجاممیدهد.(مانوفاکتورهاشرایطالزم
رابرایگذاربهتولیدماشینیآمادهساختندوبههمینجهتحدواسطبین
تولیدپیشهوریوصنعتبزرگمکانیزهمحسوبمیشوند)بهعنوانمثال،
یککارگاهمبلسازیکهدرآنسّراجونّجاروخّیاطوغیرهکارمیکنند.(

از اروپایغربی در تولیدیسرمایهداری مناسبات تاریخی،رشد نظر از
قرونوسطٰیآغازمیشود.ولیدراواخرقرنهجدهمواوایلقرننوزدهم
تولید ماشینیآغازمیشود.کارخانجاتمجهزبهماشینوتکنیک استکه
صنعتیجایمانوفاکتورهاوکارگاههایپیشهوریرامیگیرد.درکشاورزی،
کشاورزی کارگر آن در که میگردد تأسیس سرمایهداری بزرگ مؤسسات
قؤه و اساسی قانون میکند. کار کشاورزی ماشینهای با همراه مزدبگیر
مزدبگیر کارگر کار است. ارزش اضافه  قانون  سرمایهداری، تولید محرکٔه
میرسد، کارگر خود به دستمزد بهصورت که کار نیروی ارزش بر عالوه
ارزشبیشتریایجادمیکندکهبهرایگانبهصورتسودبهدستسرمایهدار
میرسد.اینقسمت،ارزشاضافینامداردواساساستثمارطبقٔهکارگردر
جامعٔهسرمایهداریومنبعثروتسرمایهدارانراتشکیلمیدهد.دردوران
سرمایهداریکارگرظاهرًاآزادومالکنیرویکارخوداستولیاومجبور
نیرویخودرابهسرمایهدارکهدارایوسایلتولید ادامٔهزندگی استبرای
استبفروشد.درایندورانصاحبانصنایع،مالکانوبازرگانان،بانکداران
وکوالکها)یعنیروستانشینانسرمایهدار(کهبهرهکشانند،کارگرانمزدبگیر

ودهقانانزحمتکشرااستثمارمیکنند.
بورژوازی دموکراسی از خود، شکل از صرفنظر سرمایهداری دولت
تسط آلِت حال هر در فاشیستی، یا نظامی دیکتاتوریهای انواع تا گرفته
سرمایهبرکاروحامیومدافعمنافعاستثمارگراناست.تمامروبنایجامعه
استثمار این حفظ خدمت در  – غیره و مذهبی هنری، قضایی، سیاسی،  –

و سرمایهدارها از عباتند سرمایهداری دوران در اصلی طبقات دارد. قرار
کارگران.
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دوران فئودالیسم به نسبت بشری جامعٔه تکامل نظر از سرمایهداری
رشد مقابل در که را موقعخودسدهایی به که معنا بدین است. مترقیتری
نیروهایمولدهوجودداشتبرطرفکردوجامعهرابهجلوبرد.سرمایهداری
فابریکهاو میلیونهاکارگردرکارخانههاو باجمعکردن تولید، باتوسعٔه
اجتماعیکردنروندکار،بهتولیدخصلتاجتماعیمیبخشد،ولیحاصل
کاربهوسیلٔهسرمایهدارانتصاحبمیگردد،یعنیخصلتخصوصیدارد.
اینتضاداساسیسرمایهداریاست:تضاد بین خصلت اجتماعی تولیدوشکل 
تصاحب خصوصی سرمایه داری ثمرٔه کار و تولید.سرمایهداریخودبهطور
عینیشالودٔهنابودیخویشراپیریزیمیکند،زیراخصلتاجتماعیتولید،
اینتضاداساسی اثر تولیدراطلبمیکند.در بروسایل مالکیتاجتماعی
استکههرجومرجوبحراناقتصادیپیدامیشود:تقاضاوقدرتپرداخت
هرچند ورکودصنعتی بحران و میماند، تولیدعقب دامنٔه بسط از جامعه
گاهیکبارتولیدکنندگانکوچکتررابیشازپیشبهورشکستگیمیکشاند.
وضعطبقٔهکارگروتودههایزحمتکشبهطورنسبیوحتٰیبهطورمطلق
بدترمیشود.بارشدسرمایهداریاستثماروحشیانهتروُمحیالنهترمیگردد،
عدٔهدهقانانخانهخرابوعناصرورشکستشدٔهخردهبوژوازیمرتبًافزونی
مییابد،ظلمونابرابریاجتماعی،اختالفطبقاتیوستمملیشدیدمیشود،
جنگهایغارتگرانهآالمومصائبفراوانیبرایزحمتکشانبهبارمیآورد.
راهحلتماماینمشکالتجزبابرَانداختنتضادسیاسیجامعٔهسرمایهداری،
یعنیایجادجامعٔهسوسیالیستیبرپایٔهمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدمیسر

نیست.
ماهیتسرمایهداریووضعپرولتاریادرجامعه،طبقٔهکارگررابهمبارزه
بابورژوازی– طبقٔهسرمایهدار– میکشاند.تاریخجامعٔهسرمایهداریتاریخ
مبارزٔهبیامانطبقاتیبینپرولتاریاوبورژوازیاستکهمنطبقباقوانینرشد
تکاملسرمایهداریاست.سرمایهداری ازمهمترینسرچشمههای و جامعه
پسازآنکهنیروهایمولدهرابهمیزانعظیمیرشددادخودبهبزرگترین
مانعپیشرفتجامعهبدلمیشود.اگرقرنبیستم،اینقرنرشدعظیمنیروهای
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مولدهوتکاملعلموفنبهفقرصدهامیلیوننفرپایاننداده]نداد[ووفور
نعمتهایمادیومعنویرابرایهمٔهافرادرویزمینتأمیننکرده]نکرد[،
نیروهای بین افزون روز تصادم است. سرمایهداری گردن به فقط آن گناه
ساختن آزاد وظیفٔه بشریت مقابل در موجود تولیدی مناسبات و مولده
مناسباتسرمایهداری اسارت بند از را انسان آفریدٔه مولدٔه پرتوان نیروهای
قراردادهاستتاایننیروهاودستاوردهادرراهخیروصالحجامعهمورد

استفادهقرارگیرد.
وظیفٔهبزرگورسالتتاریخیپرولتاریاآناستکهبرایهمیشهاستثمار
را طبقات بدون کمونیستی وجامعٔه کند، نابود را برَاندازد،سرمایهداری را
زحمتکش تودههای تمام باید و میتواند پرولتاریا پیکار این در آورد. پدید
ازبینبردن بهتنگآمدهاندمتشکلسازدوبرای ازنظامسرمایهداری راکه

استثمارسرمایهداریوساختمانجامعٔهنوینرهبریکند.
مخلوع رژیمشاه نقشههای اجرای دورنمای و هدف نیز ما کشور در
امپریالیسمو با پیوند در آنهم استقرارسیستمسرمایهداری، از بود عبارت
بهصورتیناپیگیر،آنهمدرزمانیکهدرمقیاسجهانیسرمایهداریدوران
افولوزوالخودرامیپیماید؛درعصریکهگذاربهسوسیالیسممضمون

عمدٔهآنراتشکیلمیدهد.
برای تاریخ کنونی دردوردان را راهرشدسرمایهداری ایران تودٔه حزب
رشد، راه این زیرا میداند، زیانبار راهی ایران جامعٔه سالم و واقعی ترقی
ما عقیدٔه به میسازد. استثمار کهنٔه انواع جایگزین را سرمایهداری استثمار
کند راچاره وابستگیکشور و واپسماندگی بود نخواهد قادر سرمایهداری
فراهمسازد.دردوران را تودههایوسیعمردم بهروزیحقیقی وموجبات
ایننظام،تضادکاروسرمایهدمبهدمشدیدترمیشودوتضادهایآشتیناپذیر
اجتماعیبابقایایتضادهایدردناکگذشتهپیوندمییابد.بهعالوه،بهویژه
دردورانما،پیمودنراهرشدسرمایهداریدراقتصادبهناچارموجبتشدید
جهاتضدموکراتیکدرسیاستاست.چنیندورنمایینمیتواندموردقبول

نیروهایملیودموکراتیکایرانقرارگیرد.
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�۶ ـ سطح زندگی

درکمفهومایناصطالحوجوانبمختلفآنحائزاهمیتاست،زیراما
رابایکیازمقوالتمهماقتصادیکهباماهیتدوراناقتصادیـاجتماعی
عوامفریبیهای از بسیاری به و میسازد آشنا است ارتباط دارای مربوطه
سطحیوبیپایهوسفسطههاییکهتعیینسطحزندگیرابهعواملفرعیو

ظاهریمنحصرومحدودمیکندپاسخمیدهد.
نشان برای که است اصطالحی زندگی سطح چیست؟ زندگی سطح
بهکارمیرود.سطح اهالییککشور دادنحدودمصارفمادیومعنوی
زندگیبهمیزانوچگونگیبرآوردننیازهایمادیومعنویبستگیداردو
تاریخی ـاجتماعیودرمراحلمختلفرشد اقتصادی درفورماسیونهای
بهتولید وبرحسبکشورهایمختلففرقمیکند.سطحزندگیمستقیمٌا
و کوتاهمدت و بلندمدت کاالهای مصرف میزان اهالی، آمد در اجتماعی،
چگونگیارضایحوایجفرهنگیوبهداشتیوابستهاست.درآمداهالییکی
عامل بهچند درآمد میزان است. زندگی کنندٔهسطح تعیین ازشاخصهای

بستگیدارد:
تقاُعد کارمندان، حقوق کارگران، دستمزد یعنی نقدی درآمد ـ اّول
تحصیلی هزینههای کمک دستمزدها، اضافه ُمستمریها، )بازنشستگی(،
بیکارانومعلوالن،جوایزنقدیوغیره. به وخانوادگی،کمکهاینقدی
نیازمندیهای رفع امکان باشد بیشتر نقدی درآمد این چه هر است واضح
ختم جا همین به مسئله ولی باالترست، زندگی سطح و بیشتر زندگی

نمیشود.
زیرا ارزانیکاالهاوخدمات؛ یا قیمتهاوخالصهگرانی ـسطح دّوم
چهبساممکناستمثاًلمیزانحقوقودستمزدنسبتبه۲۰سالپیشسه
برابرشدهباشدولیچهفایدهاگردرهمینمدتقیمتاجناسوخدماتکه
برایرفعنیازمندیهاضروراستمثاًلپنجبرابرشدهباشد.پسهرچهگرانی
البته شدیدترشودوهزینٔهزندگیباالتررود،سطحزندگیپایینترمیرود،
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اگردرآمدبههماننسبتترقینکند.
بهویژه ازجامعه، اقشارخاصی ـدرآمدهایجنسیکهمخصوص سّوم
به را خود درآمد از قسمتی که دیگراست، زحمتکشان برخی و دهقانان

صورتجنستحویلمیگیرند.
عالوهبردرآمد،میزانخدماتمجانیکهبهحسابدولتیاشهرداریها
وسایرمؤسساتصورتمیگیرددرسطحزندگیمؤثراست،مثاًلآموزش
و آسایشگاه و بیمارستان از استفاده بهداشتی، کمکهای کتاب، وپرورش،
غیرهاگرمجانیباشدمستقیمًاوبهمیزانزیاددرباالبردنسطحزندگیمؤثر
کمر آموزش مخارج گران، کتاب گزاف، وقتیشهریهها که آن است.حال
شکن،مخارجدکترودارووبیمارستانزیادباشد،قسمتزیادیازدرآمدها

بهاینترتیبازبینمیرود.
پسبهخودیخودفراوانیاتومبیلسواریدرپایتختوخیابانهایپرنور
وچراغنئونوویترینهایپرازکاالهایخارجینمودارسطحزندگیمردم

نمیتواندباشد.
اگرچهبهطورکلییکیازاساسیترینشاخصهایرشدسطحزندگی
برحسب طبقاتی درجوامع ملی درآمد توزیع ولی است، ملی درآمد ازدیاد
جامعٔه در میگیرد. انجام جامعه افراد طبقاتی اجتماعی مقام و موقعیت
عظیم اکثریت و هستند تولید وسایل صاحب ثروتمند مشتی سرمایهداری،
را ملی درآمد از بزرگی وسهم میکنند استثمار را زحمتکشان یعنی اهالی
بهخودتخصیصمیدهند.واضحاستکهدرآمدمثاًلراکفلرهاومورگانها
درآمریکابامیلیونهاکارگرآمریکاییتفاوتفاحشدارد،بههمانگونهکه
درآمدپهلویها،رضاییها،خرمها،ثابتهاوالقانیانهاواخوانهاوجمع
درباریان]زمانشاه[بادرآمدمیلیونهاکارگرودهقانایرانیزمینتاآسمان
تعدادجمعیت به ملی درآمد مساوی تقسیم همینجهت به است. متفاوت
کشوروتعییندرآمدمتوسطسرانٔهسالیانهبرایتشخیصسطحزندگیمردم

شاخصینارساوناکافیاست.
فرانسه و آلمان و انگلستان و آمریکا تنها سرمایهداری، جهان عالوه به
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اجتماعیتنهازندگی نیست.اگربرایمقایسهوارزیابیسیستمهایاقتصادیـ
آمریکا،سوئدوکانادارادرنظرگرفتهشود،تنهاسفسطهایبهعملآمدهاست.
دردنیایسرمایهداریدرجنبدرآمدسرانٔهچندهزاردالریدرآمریکا،کانادا
قالیبافان و دهقانان و معدن کارگران دالری ده چند سرانٔه درآمد آلمان و
بولیوی،هند،وایراننیزقرارداردوغارتاینهایکیازعللپروارشدنآنها
نیزهست.راهرشدسرمایهداریومناسباتنواستعماریموجبمیشودکه
باالبردنجدیسطحزندگیمردمورفاهزحمتکشاندرکشورهایکمرشد
امریبسیاردشواروحتیمحالگردد.ازآنسوآیندهتاریکاست.نمونٔهبارز
وگویایکشورهایدرسابقکمرشدینظیربلغارستان،رومانیولهستانکه
3۰]دهها[سالپیشباایرانتفاوتچندانینداشتند،وجمهوریهایآسیایی
روز آن ایران از اکتبر کبیرسوسیالیستی انقالب از قبل که ]سابق[ شوروی
همبسیعقبماندهتربودند،نشانمیدهدکهباالبردنسریعوجدیسطح
تابناک آینده اینسو از امکانپذیراست. نظامسوسیالیستی زندگیدرسایٔه

است.

)Sectarisme( ۶۶ ـ سکتاریسم

یعنیبریدنازتودههاوتبدیلشدنبهیکدستٔهجداازخلق.اینلغتاز
واژٔه»سکت«مشتقشدهوبهمعنایفرقه،گروه،دستٔهکوچکودربهروی
خودبستهوجداازمردماستعمالشدهاست.سکتاریسمدرمعنایسیاسی
خوددرنهضتکارگرییکیازانواعاپورتونیسمچپاست،سیاستیاست
کهبهجداشدنحزبکمونیستازتودٔهوسیعزحمتکشانمنجرمیشود.وجه
مشخصٔهسکتاریسمروشمنفیآننسبتبهمبارزهبرایوحدتطبقٔهکارگر
وایجادجبهٔهواحدملیدرراهخواستهایعمومیخلقوشعارهایعمومی
صنفی و تاکتیکی خواستهای راه در یا ملی، استقالل و دموکراسی نظیر
است.جلودویدنیاعقبماندنازتودههاازویژگیهایسکتاریسماست.



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ١٣۴

سکتاریستهابرایشعارهایروزومبارزاتصنفیوسندیکاییوپارلمانی
وپیکاربرایخواستهایمبرمتاکتیکیاهمیتقائلنیستند.سکتاریستها
یاِسکتِرهادرصحنٔهجهانیاصلهمبستگیومبارزٔهمشترکسهنیرویعمدٔه
و آزادیبخشملی یعنیکشورهایسوسیالیستی،نهضت امپریالیستی، ضد

جنبشکارگریدرکشورهایسرمایهداریپیشرفتهراقبولندارند.
سکتاریسمزاییدٔهُجمودوُدگماتیسموچپَرویاستودرپوستٔهتنگ
خودمیَتنَدوبازندگیوتودٔهمردمهرگونهتماسوارتباطیراقطعمیکند،و
بهمحافظهکاریوتحریفاصولمارکسیسم– لنینیسممیانجامدودیالکتیک
طبقٔه حزب جامعه، در سکتاریسم میکند. فراموش را اجتماعی روندهای
کارگرراازطبقاتوقشرهایمتحدکارگرجدامیکندودرحزببهمناسبت
شیؤهغلطخوددرمبارزٔهدرونحزبیوحدترابههممیزندوموجبتزلزل
دائمیمیشود.ازنظرمحتوایفلسفیخود،سکتاریسمنوعیسوبژکتیویسم
یاسُبکذهنیدرتفکروعملاستکهکّلراتابعجزءمیکند.فردرابرجمع،
مصالحافرادمعینوگروهمعینرابرمصالححزبومصالحمفروضحزب
رابرمصالحنهضتوخلقمقدممیشمارد؛درحالیکهجزءتابعکّلاست،
حل و جنبش، مصالح تابع حزب و است حزب مصالح تابع حزب عضو
صحیحمسائلعبارتاستازدرکپیونددیالکتیکیدوجهتجزءوکّلو
مقدمبودنوعمدهبودنکّل.مبارزهعلیهسکتاریسم،چهدرپیکارعمومیدر

جامعهوچهدرداخلحزب،ازوظایفمهمحزبطبقٔهکارگراست.

)Syndicat( ۶٧ ـ سندیکا

اینواژهبهمعنایسازمانصنفیطبقٔهکارگرودیگرزحمتکشاناست.
سندیکاهادرجریانمبارزٔهکارگرانبرایدفاعازمنافعخودوبهبودشرایط
)Trade Unionیونیون )تِِرید سندیکاها نخستین شدند. پدید خود اقتصادی
کشورهای ردٔه اّولین در زمان آن که انگلستان در هجدهم قرن آغاز در
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سرمایهداریقرارداشتبهوجودآمدند.درفرانسهدرخاتمٔهقرنهجدهم،
درایاالتمتحدآمریکادراوایلقرننوزدهم،درآلماندراواسطقرنگذشته
]نوزدهم[سندیکاهاتشکیلشدند.درآنمراحلتکاملجامعٔهسرمایهداری،
هنگامیکههنوزتحوالتسوسیالیستیدردستورروزقرارنداشت،سندیکاها
نیرومندمبدلشدند. ُپراهمیتو بهسازمانهایدائمیکموبیش رفتهرفته
سندیکاها و بود نشده ایجاد کارگر طبقٔه سیاسی حزب هنوز هنگام آن در
اتحادیههایکارگری ُسنَن اغلبطبق و نبودند دارایمشیسیاسیروشنی
انگلستان،یعنیتریدیونیونها،رفتارکردهوفعالیتشانمنحصربهدفاعاز
منافعاقتصادیبالفاصلٔهاعضایسندیکابود.اکنوندربرخیازکشورهای
غربیسندیکاهابهدستمشتیرهبرانراستافتادهکهآریستوکراسیکارگری
راتشکیلمیدهند،ولیازجانبدیگرنیزسندیکاهایبسیارقویوفعالیدر
از دفاع به تنها را مبارزٔهخود که دارد وجود سرمایهداری کشورهای اغلب
متنوعومتشکلی مبارزٔهسیاسی بلکهضامن اقتصادیمحدودنکرده، منافع
منافع مظهر که سندیکاها این میدهند. سازمان سرمایهداری نظام علیه را
ملی، آزادی حقوقصنفی، دموکراتیک، خاطرحقوق به هستند زحمتکشان
علیهستمملیوتبعیضنژادیواستثمارمبارزهمیکنند.سندیکاهایمترقی
سراسرجهاندرراهوحدتزحمتکشانکشورهایمختلفمبارزهمیکنند.
شالودٔه است. جهانی سندیکایی فدراسیون جهانی، متحد مبارزٔه این مظهر
سازمانیسندیکاهامحلکاراست.درکشورهاییکههیئتحاکمٔهضدملی
کارگری مستقل سندیکاهای تشکیل مانع اختناق و ترور به تکیه با پلیسی
چنین ایجاد برای مبارزه ادامٔه ضمن زحمتکش عناصر آگاهترین میشود،
سندیکاهایواقعی،درسندیکاهاییکهرهبریآنهنوزبهدستعمالدولتی
استوبهطورکلیدرهراتحادیهایکهتودههادرآنباشندواردمیشوند،در
آنبهفعالیتمیپردازندتاخواستهایواقعیزحمتکشانرامنعکسسازند
وبهدورشعارهایدرستتودههارامجتمعکنندوراهتشکیلسندیکاهای

مستقلوواقعیراهموارنمایند.
انحصار از شکلی آن و هست هم دیگری معنای دارای سندیکا واژٔه
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سرمایهداران سندیکای غیره. و تراست یا کارتل نظیر است سرمایهداری
انحصاریبرپایٔهموافقتنامٔهانحصارهابرایفروشمشترککاالهاواحتماالً
در انحصاری تثبیتقیمتهای آن اّولیهتشکیلمیشودوهدف خریدمواد

بازاراست.

�۶ ـ سوسیالیسم

مامیگوییمهدفنهاییماایجادجامعٔهسوسیالیستیدرایراناست.
سوسیالیسمدرواقعمرحلٔهاّولازیکفورماسیوناجتماعیـاقتصادی
قوانین طبق که است جامعهای سوسیالیسم دارد. نام کمونیسم که است
فورماسیون در میشود. مستقر سرمایهداری جای به اجتماع رشد عینی
سرمایهداری،اقتصادکشوربرمالکیتخصوصیبروسایلتولیدمبتنیاست.
درسوسیالیسم،برعکس،اقتصادکشوربرمالکیتاجتماعیوسایلاساسی
یکمشت بهجای درجامعٔهسوسیالیستی یعنی میشود، بنیادگذاری تولید
ثروتمندسرمایهدار،خودزحمتکشانصاحبومالککارخانههاومعادنو

زمینهاووسایلحملونقلوغیرههستند.
مالکیت نوع دو آمدهاند، وجود به کنون تا که سوسیالیستی جوامع در
اجتماعیمیتوانتشخیصداد:یکیمالکیتسراسرخلقیادولتی،دیگری
مالکیت این نوع دو هر در کوئوپراتیوی. یا گروهی یا جمعی مالکیت
اجتماعی،روابطنوینتولیدییعنیروابطمبتنیبرهمکاریرفیقانهوکمک
متقابلحاکماست.البتهبایدتصریحکردکهصحبتازمالکیتاجتماعیبر
وسایل تولیداست،وگرنهدرجامعٔهسوسیالیستیمالکیتشخصیوفردیبر
وسایلمصرفی،ونیزدرمراحلوشرایطمعینودرمواردضرورومفیدبرای
رشداقتصادوتأمینرفاهوخدماتبرایمردم،حتٰیمالکیتفردیبروسایل
تولیدکوچکووسایلتوزیعغیرعمدهباقیمیماندودرعینحالکوشش

میشودکهاینامروسیلٔهریشهدواندنوگسترشبهرهکشینشود.
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پسازفورماسیونهایبردهداریوفئودالیوسرمایهداریکهبرشالودٔه
از انسان استثمار اصل سوسیالیسم در داشتند، قرار بهرهکشی و استثمار
انسانبرمیافتدواصلبهرهبرداریهرکسبهاندازٔهکارشازمحصوالت
مصرفیجامعهحکمروامیشود.بههمینجهتاستکهمیگوییمگذاراز
سرمایهداریبهسوسیالیسمعالیترینوعمیقترینتحولوچرخشتاریخی
سوسیالیستی انقالب نتیجٔه در گذار این است. بشری جامعٔه تکامل در
فرهنگی و اقتصادی بلوغ مرحلٔه سوسیالیستی جامعٔه میگردد. انجامپذیر
اینهنگامآغازمیشود. از انسانیجامعٔهبشری تاریخواقعًا بشریتاست.
بههمینسببدورانهایگذشتهرا»ماقبلتاریخزندگیبشریت«نامیدهاند.
گذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمیکبارهوبهفوریتانجامنمیشود،بلکه
جریانیاستبغرنجوطوالنی،وبسیارمتنوعکهدرطولآناقتصادیجدید
شالودهریزیمیشود،فرهنگینوبهوجودمیآیدوروبنایاجتماعازبیخو
و بهرهکش طبقات و استثمار از جامعٔهسوسیالیستی در میپذیرد. تغییر بن
بهرهِدهخبرینیست.درسوسیالیسمستمملیونژادیازبینمیرود،آزادی
تولید وسایل که وقتی تا میشود. تأمین جامعه افراد همٔه واقعی تساوی و
تساویحقوقصحبتی از متمرکزاست، دردستعدٔهمعدودیسرمایهدار
نمیتوانددرمیانباشد.تاوقتیزحمتکشانمجبوربهفروشنیرویکارخود
هستندوزیردندههایچرخعظیماستثمارقراردارند،آزادیواقعیبهدست

نخواهدآمد.
و بیشتر چه هر ارضای خاطر به فرهنگ و اقتصاد رشد درسوسیالیسم
حداکثرنیازمندیهایمادیومعنویروزافزونهمٔهافرادجامعهوازطریق
رشدوتکاملمداومتولیدبرشالودٔهعالیترینتکنیکوآخریندستاوردهای
و تولیدی روابط و اقتصادی شالودٔه است چنین میگیرد. صورت دانش

خصلتوهدفجامعٔهسوسیالیستی.
دراینجامعهروابطتولیدی،کهاجتماعیاست،باخصلتنیروهایمولده
کهآنهماجتماعیاست،تطابقداردوهمینتطابقعلتاساسیرشدسریعو
مداوماقتصادیاست.سراسرحیاتاقتصادیجامعٔهسوسیالیستیبهوسیلٔه



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ١٣�

بهنسبتکوتاهموجودیتجامعٔه تاریخ برنامٔهجامعرشدوتکاملمییابد.
سوسیالیستیبهآشکارترینوغیرقابلانکارترینوجهیبرتریاینجامعهو
نجات راه و کرده ثابت اقتصادسرمایهداری و برسرمایهداری را آن اقتصاد
ازعقبماندگی،راهترقیسریع،راهتأمینرفاهروزافزونتودههایمردمرا
نشاندادهاست.رشداقتصادیدرجوامعسرمایهداریهمصورتمیگیرد
ولیجزءبسیارناچیزیازثمراتآن،آنهمدرنتیجٔهمبارزاتطوالنیمردم
نصیبزحمتکشانمیشود،واینسرمایهدارانمعدوِدصاحبوسایلتولید
هستندکهقسمتاعظمنتایجاینرشدراتصاحبمیکنند،درحالیکهرشد
اقتصادیدرجامعٔهسوسیالیستیمتوجهارضایهرچهکاملترحوایجمادی

وفرهنگیهمٔهاعضایجامعهاست.
جامعٔه استثمارگر، طبقات رفتن بین از نتیجٔه در اجتماعی، نظر از
سوسیالیستیازطبقاتدوستیعنیطبقٔهکارگرودهقانانوقشراجتماعی
رود تکامل به رو بیشتر جامعه این چه هر و میشود، تشکیل روشنفکران
تفاوتهایاساسیمیانکاربدنیوکارفکری،وبینشهروده،بیشترزایل
میشودودرمرحلٔهدّومعالیتراینجامعه،یعنیکمونیسم،اینتفاوتهابه
کلیازبینمیرود.کاردرجامعٔهسوسیالیستیُاساساسبهرهوریشخصاز
نعمتهایاجتماعیاستوهرکسیمطابقکارولیاقتواستعدادوخدمتش
سهممیبرد.سوسیالیسمبهجایاصلسرمایهاصلکاررامنشأارزیابیخود
توضیحسوسیالیسمو در بهطورخالصهمطالبی قرارمیدهد.چنیناست

جامعٔهسوسیالیستیکهآنرابهنحوذیلنیزتعریفکردهاند:
مالکیتجمعی تحققهمزمان از است عبارت »سوسیالیسم
اعمالقدرتسیاسیطبقٔه مبادله، و تولید اساسی بروسایل
نیازمندیهای کاملتر چه هر ارضای آن، متحدان و کارگر
ایجاد افزایشاعضایجامعهو دائمًادرحال مادیومعنوی

شرایطالزمبرایتجّلیکاملشخصیتهرفرد.«

بایداضافهکردکهجریانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمدرکشورهای
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مختلفبسیارمتنوعوگوناگوناستودرشرایطمختلفتاریخیبهُصَور
مختلفانجاممیگیرد.هرخلقیکهگامدرجادٔهرشدسوسیالیستیمیگذارد
صورتویژهوخاصیازآنراکهباشرایطآنکشور،بادرجٔهتکاملآن،باُسنن
وتاریخآن،باخصوصیاتفرهنگیواجتماعیآن،وباعواملویژٔهدیگرآن
تطبیقمیکندارائهمیدارد.باوجودهمٔهاینویژگیهایملیوخصوصیاتهر
کشورواهمیتفراوانآنها،جریانانقالبسوسیالیستیوایجادسوسیالیسم
داراییکرشتهقوانینعامنیزهست.رهبریطبقٔهکارگروحزبآن،انجام
انقالبسوسیالیستیبهاینیاآنصورتوبرقراریدیکتاتوریپرولتاریایی
یادموکراسیسوسیالیستیبهاینیاآنصورت،وحدتزحمتکشان،استقرار
مالکیتاجتماعی،تکاملطبقنقشه،انقالبسوسیالیستیدرزمینٔهفرهنگو
ایدئولوژی،برَافکندنستمملیواجرایسیاستانترناسیونالیسمپرولتریاز
اینقبیلاست.درسنداصلیکنفرانسجهانیاحزابکمونیستوکارگری

)1۹۶1(گفتهمیشود:
نشان بشریت به را امپریالیسم از رهایی »سوسیالیسمافق
دادهاست.نظاماجتماعینوینمبتنیبرمالکیتاجتماعیبر
وسایلتولیدوحاکمیتزحمتکشانقادراسترشدبرنامهای
حقوق کند، تأمین خلقها سود به را اقتصادی بیبحران و
را شرایط نماید، تضمین را زحمتکشان سیاسی و اجتماعی
تودههایعظیممردم واقعی واقعی،شرکت برایدموکراسی
برای فرد، همهجانبٔهشخصیت تکامل برای جامعه، ادارٔه در
برابریحقوقملتهاودوستیفیمابینآنهاایجادنماید.«

درعملثابتشدهاستکهفقطسوسیالیسمقادربهحلآنمسائلبنیادی
استکهدربرابربشریتقرارگرفتهاست.
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۶9 ـ سوسیالیسم واقعًا موجود

»سوسیالیسمواقعی«یا»سوسیالیسمواقعًاموجود«اصطالحیاستکه
درایناواخرپدیدشدهومنظورازآننظامسوسیالیستیاستکهدریکرشته
نتیجٔهمبارزاتطوالنی انقالبهایعظیمدورانسازودر دنبال به کشورها
اینمقوله اکنونواقعًاموجوداست. آمده،وهم بهوجود ودشوارخلقها
ردکنندٔهنظریاتبیپایٔهکسانیاستکهماهیتسوسیالیسمنظامموجوددر
انکار را ]سابق[ سوسیالیستی کشورهای جامعٔه و ]سابق[ شوروی اتحاد
میکنند.»سوسیالیسمواقعی«نشانمیدهدکهاندیشههاوآموزشمارکسو
انگلسولنینامروزهدریکسلسلهکشورهابهیکواقعیتسیاسیودولتیو
اقتصادیواجتماعیوفرهنگیبدلشدهوآرمانهایسوسیالیسمعلمی،طی
یکروندپرفرازونشیبودرشرایطمبارزٔهشدیدطبقاتیدرونیوبینالمللی

درعملوبهواقعصورتتحققگرفتهاست.

٧٠ - سه دنیا

کرد، تدوین تونگ مائوتسه راشخص دنیا« »سه مائوئیستی تئوری شبه
دربارٔه تئوری شبه این ندارند. قبول را تئوری این پیروانش از برخی گرچه
گمراه نبوده، متکی علمی و طبقاتی شالودٔه بر و است کنونی جهان تقسیم

کنندهوتفرقهافکناست.
بنابراینتئوری،جهانکنونیبهسه»دنیا«تقسیممیشود.دنیایاّول»دو
ابرقدرت«یعنیآمریکاوشورویکههیچفرقیهمگویاباهمندارند،یکی
این مائوئیستها گفتٔه به و است امپریالیسم سوسیال دیگری و امپریالیسم
راکشورهای دّوم دنیای دّومیحتیخطرعمدهودشمناصلیهمهست.
همچنین و ژاپن و فرانسه و آلمان و انگلستان نظیر پیشرفته سرمایهداری
که میدهند تشکیل ]سابق[( شوروی اتحاد )بهجز کشورهایسوسیالیستی
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دنیایسومهم نیزهستند. اینها بودن التبهمنکرسوسیالیستی مائوئیستها
مرکبازکشورهایفقیروکمرشداست.سیاستمدارانمائوئیستمعتقدند
کهجهانسومبایدباجهاندّومیعنیباکشورهایامپریالیستیوهمچنینبا
وحکومتهایی وسادات پینوشه و )نظیرشاهمخلوع امپریالیستها عمال
نظیراسرائیلورودزیا]یسابقوزیمبابؤهکنونی[وغیره(متحدشودتادنیای
اّولابرقدرتهاودردرجٔهاّولدشمنعمدهیعنیاتحادشوروی]سابق[را

منکوبکنند!!
تئوری»سهدنیا«بهمعناینفیتعالیممارکسیستیدربارٔهطبقاتاجتماعی
ومبارزٔهطبقاتیوماهیتطبقاتیرژیمهاست،نفیشالودٔهنظامسوسیالیستی
یعنیمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدوتوزیعاست.تقسیمجهاندرعصر
وجود بالقوه متحد نیروی سه سو یک از است. دیگری صورت به کنونی
جهان در کارگری نهضتهای دّوم سوسیالیستی، کشورهای اّول دارند؛
سرمایهداریوسومنهضتهایآزادیبخشملی.ازسویدیگرودرمقابل
آنها،امپریالیسمجهانیبهسرکردگیامپریالیسمآمریکاوجودداردکهدشمن
عمدٔههرسهنیرویدیگرودشمنهمٔهخلقهایجهاناست.برایموفقیت
درنبردعلیهامپریالیسم،اینسهنیروبایدمتحدباشند.تئوری»سهدنیا«این
اتحادرامتالشیمیکند،دشمنعمدهراازانظارمخفیمیکند،ودوسترا
در قرارمیدهد. اصلیحمله راهدف متحد بهجایدشمنجلوهمیدهد،
واقعاینشبهتئوریبهسیاستضدخلقیوتفرقهافکنانه،وایجادسردرگمی

واشتباهبیندوستودشمن،رنگوروغنتئوریکیمیزند.

٧١ ـ سه جریان عمدٔه ضد امپریالیستی

و ملی آزادیبخش جنبش و سوسیالیستی کشورهای کنونی، جهان در
شّط نیرومند شاخٔه سه پیشرفته سرمایهداری کشورهای کارگر طبقٔه مبارزٔه
دوران از را انسانی جامعٔه که میدهند تشکیل را اجتماعی تحوالت عظیم
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سرمایهداریبهدورانسوسیالیستیانتقالمیدهد.اینهاهستندآنسهجریان
عمدهایکهدرجهانامروزیکارمبارزهعلیهامپریالیسموسرمایهداریرااز

پیشمیبرندوجامعٔهبشریرابهمرحلٔهنوینیارتقامیدهند:
جهان سوسیالیستی دولت اّولین سوسیالیستی، انقالب نتیجٔه در ـ 1
و اروپا و آسیا در جهانی دّوم جنگ از شد.پس ایجاد  – شوروی اتحاد  –
آمریکایالتین،یکعدهکشورهایدیگرنیزحکومتزحمتکشانرامستقر
ساختهاندوهماکنوندستاندرکارساختمانسوسیالیسموکمونیسمهستند.
استثمار است، مالکیتهمٔهخلق در مبادله و تولید اینکشورهاوسایل در
اقتصادی،سیاسی،فرهنگیواجتماعی برُافتادهودرهمٔهشئون فرد از فرد
زندگینوینیایجادمیگردد.دراینکشورهاباتحوالتبنیادیایکهایجاد
وجود به کمونیستی جامعٔه شد، خواهد وسیعتر و عمیقتر آینده در و شده
خواهدآمد.کشورهایسوسیالیستیوتحکیموتقویتهمهجانبٔهاقتصادی،
اجتماعیونظامیآنها،مهمترینوعظیمتریننیرودرمبارزٔهضدامپریالیستی
هستند.هرحزبوجمعیتوفردیکهصادقانهخواستاراستقاللوبهروزی
استعمار و استثمار و امپریالیسم مخالف واقعًا و خویش کشور آزادی و
باشدنمیتوانداینقدرتعمدٔهمبارزٔهضدامپریالیستیرانفیکندونادیده

انگارد.
ازخاتمٔه ویژهپس به که است ملی آزادیبخش نهضت دّوم ـجریان ۲
جنگدّومجهانیاوجبیسابقهاییافتهاست.درکشورهایمستعمرهونیمه
مستعمرهووابستٔهآسیاوآفریقاوآمریکایالتین،جهانشاهدمبارزٔهبیامانو
قدرتروزافزوناینجریاناست.البتهبیناینجریانوجریانسوسیالیستی
فرقهست.اینفرقهمدرمحتوایاجتماعیدوجریانوجودداردوهمدر
هدفهایبالفاصلٔهآنان.هدفمبارزٔهنهضتآزادیبخشملیدراینمرحله
کسباستقاللسیاسیواقتصادیوبرانداختنسلطهونفوذامپریالیسماست.
امپریالیسم علیه دو هر که است آن دوجریان این بین اساسی مشترک وجه
مبارزه آنهاست دوی هر مشترک دشمن و سرمایهداری معاصر شکل که
میکنند.برایکشورهایدرحالرشد،نهضتآزادیبخشملییکمرحلٔه
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بهشمارمیرود. آزادیکاململیواجتماعی ضروریواساسیدرجهت
پیروزینهضتهایآزادیبخشملیجزباتشخیصدشمنیعنیامپریالیسم
امکانپذیرنیست. است، سوسیالیستی جنبش که خود، یاور و دوست از
کمکهایهمهجانبٔهکشورهایسوسیالیستیووجودآنهاوسیاستآنهااز
شرایطاینپیروزیاست.تمامیتحولجامعٔهبشریطیچندیندهٔهگذشته

اینواقعیتوضرورتهمگامیواشتراکعملآنهارااثباتمیکند.
وسیعی مترقی دموکراتیک و تودهای جریان آن سوم، جریان اما و ـ 3
استکهدرخودکشورهایامپریالیستیوجودداردوطبقٔهکارگرعاملعمدٔه
آنودرپیشاپیشآناست.دراینکشورهایصنعتیپیشُافتادهسرمایهداری
اقشار و طبقات همٔه اتحاد و تجمع از میشود کوشش حیله و باخشونت
مترقیبهدورطبقٔهکارگرجلوگیریبهعملآید.بااینحالتودههایمردم
واقشارمختلفدراینکشورهاعلیهانحصارهاودرراهدموکراسیوصلح
داخل کارگری و تودهای نهضت جریان این میکنند. مبارزه وسوسیالیسم
نقش و دارد جدی تأثیر جهان وقایع تحول در نیز امپریالیستی کشورهای

بزرگیدرمبارزٔهضدامپریالیستیایفامیکند.
امپریالیستی ضد جمعیت و حزب هر و مترقی فرد هر که است روشن
راستینیطبعًابایدطرفداراتحاداینسهجریانومبارزٔهمشترکعلیهدشمن
واحدباشد.درمرحلٔهکنونیبرخیعناصرچپرویاچپنمازیرعباراتبه
ظاهرانقالبیلزوموحدتاینسهجریانرانفیمیکنند.واضحاستکهاین
امپریالیسمکهدشمنمشترکاستتماممیشود.برخی بهنفع کارمستقیمًا
ازاینچپنماهاماهیتانقالبیکوششهایاتحادجماهیرشوروی]سابق[
ودیگرکشورهایسوسیالیستیرابرایتحکیموتقویتنظامسوسیالیستی
نفیمیکنند.آنهاارزشاساسیودورانسازایجادجامعٔهسوسیالیستیغنی
و کارگر طبقٔه انقالبی نقش آنها ُمنکرند. را آن نمونهوار تأثیر و پیشرفته و
سازمانسیاسیمتشکلوی،یعنیحزبرانفیمیکنندیادسِتکممیگیرند.
معاصر، تاریخی تحول روند محتوای که را اساسی واقعیت این چپروها
مبارزهبینسرمایهداریوسوسیالیسم،باهمٔهتنوعواشکالمختلفآناست،
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را ملی نجاتبخش نهضتهای که نادیدهمیگیرندوحتیکوششمیکنند
ازدوجریاندیگریعنیکشورهایسوسیالیستیونهضتکارگریجداکنند
وآنهارادرمقابلهمقراردهند.کاماًلواضحاستکهچنینکوششیآب
تفرقه امپریالیستی نیروهایضد میان در زیرا میریزد، امپریالیسم آسیاب به
و سودآور تفرقه این اندازٔه به چیز هیچ امپریالیستها برای و میاندازد

خوشحالکنندهنیست.تئوری»سهدنیا«نمونٔهبارزاینانحرافاست.
انقالبیواقعیدردورانما،بیشکطرفدارهمبستگیواتحاداینسه
جریانضدامپریالیستیودورنمایتحولآنبهسویمقصدنهاییسوسیالیسم
همبستگی و عمل اتحاد و منافع اشتراک این بر تکیه با است. کمونیسم و
و دولتها خلقها، جنبشها، استقالل به همواره مارکسیستها کامل،
احزابنیزتوجهدارندومعتقدندکهدرهرکشورطبقشرایطمشخصآن،
اتحاددرهر اینهمبستگیو بایددرنظرداشت. انکارناپذیررا ویژگیهای
برای سوسیالیستی کشورهای بین همبستگی است: الزم زمینهای و سطح
دفاعازدستاوردهایخویشبرپایٔههمکاریوکمکمتقابل،همبستگیبین
سرمایهداری، کشورهای در کارگری جنبشهای و کشورهایسوسیالیستی
همبستگیبینجنبشکارگریدرمجموعخودونهضتآزادیبخشملی.

امپریالیسم صورت به مشترک دشمن وجود از ناشی همبستگی این
هم عینحال در کند، تضعیف را امپریالیسم که سیاستی و هرعمل است.
بهجنبش وهم ملی رهاییبخش نهضت به بهکشورهایسوسیالیستی،هم
کارگریکمکمیکند.البتههریکازسهجنبشدارایوظایفخاصخود،
مسائلوشکلهایمبارزهووجوهتمایزمخصوصبهخودهستند،ولیتحلیل
جامعٔهکنونیبشریثابتمیکندکهراهآیندهجزبااتحاداینسهنیروگشوده
نخواهدشد.هرسهجریانبهحّلتضادعمدهواساسیعصرما،یعنیتضادی
کهبیندونظامسرمایهداریوسوسیالیستیوجوددارد،بهسودسوسیالیسم
کمکمیکند.اینسهجریانباامپریالیسممیرزمندوهریکبهنوبٔهخوددر
همبستگیبایکدیگر،بشریتراازحیطٔهنفوذسرمایهداریخارجمیکند.این
تحولیاستطوالنیوغامضوتاریخی.انقالبیونواقعیوظیفهایمبرمتراز
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تجمعواتحادوهمبستگیاینسهجریانبرشالودهایروشنوواقعبینانهبه
خاطرسرکوبونابودیامپریالیسمندارند.سنداساسیکنفرانسبینالمللی

احزابکمونیستوکارگری)1۹۶۹(بااینجمالتآغازمیشود:
»درجهانپروسٔهانقالبینیرومندیگسترشمییابد.درمبارزه
علیهامپریالیسمسهنیرویعظیممعاصرمتحدمیگردندواین
کارگر طبقٔه از:سیستمجهانیسوسیالیسم، عبارتند نیرو سه
مرحلٔه مشخصٔه ملی. آزادیبخش جنبش و بینالمللی،
انقالبی نیروهای برای نوین پیشروی امکانات افزایش کنونی
و امپریالیسم از ناشی درعینحال،خطرات مترقیاست. و
سیاستمتجاوزانٔهآننیزافزایشمییابد.امپریالیسمکهبحران
از بسیاری بر را خود ستمگری میشود، ژرفتر عمومیاش
برای ادامهمیدهد،وهمچنانسرچشمٔهخطردائمی خلقها

صلحوترقیاجتماعیاست.
پیداشدهاست،وحدتعملکمونیستهاوتمام وضعیکه
نیروهایضدامپریالیستیراایجابمیکندتابتوانبااستفادٔه
حداکثرازتمامامکاناتنوینتعرضوسیعتریرابرامپریالیسم

ونیروهایارتجاعیوجنگانجامداد.«

٧2 ـ سیاست

برای مبارزه در اجتماعی طبقٔه یک که آرمانهایی و هدفها اّوالً یعنی
به که وشیوههایی ثانیًاروشها و میکند، تعقیب منافعخود وحفظ تأمین
نشاندهمیشود.مهمترینجزء بهکرسی یا منافعحفظشده این آنها کمک
متشکلٔهسیاستدردرجٔهاّولعبارتاستازامورمربوطبهشرکتدرکارها
تعیین و دولت مشی کشورداری، و حکومت رسم و راه دولتی، مسائل و
مبارزٔه کنندٔه منعکس سیاست دولت. فعالیت محتوای و وظایف، اشکال،
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آن کنندٔه تعیین طبقه هر اقتصادی وضع تحلیل، آخرین در و است طبقاتی
است.سیاستطبقتعریفلنین»بیانمتبلورومتمرکزاقتصاد«است.

تغییروتکاملعقایدونظریاتسیاسیومؤسساتونهادهایسیاسی،
وهمچنینهدفهاوشیوههایسیاسیبرشالودٔهتغییرورشدنظاماقتصادی
به سیاست و است دیالکتیکی وابستگی این البته میگیرد. صورت جامعه
بر کهخود اندیشههایسیاسی و نهادها نیست. غیرفعال و منفعل هیچوجه
شالودٔهاقتصادیپدیدمیگردند،بهنوبٔهخویشتأثیریجدیوفعالبرتکامل
اقتصادمیگذارند.لنینبهویژهایننقشفعالسیاستراخاطرنشانساختهو
همیشهتصریحمیکردکهدرمقابلهمٔهمسائلاقتصادی،سازمانی،واداریو
غیرهبایدموضعسیاسیداشت.معموالًسیاستبهدوقسمتتقسیممیشود:
در ملتها بین و طبقات بین مناسبات خارجی. سیاست و داخلی سیاست
و دولتها بین مناسبات است. داخلی سیاست از جزئی کشور یک داخل
احزاب است. خارجی سیاست از جزئی بینالمللی صحنٔه در خلقها بین
دقیق تعیین بر بلکه ذهنی تمایالت برشالودٔه نه را کمونیستسیاستخود
وعلمیضروریاتحیاتمادیجامعه،وضعطبقاتوتناسبنیروهاتدوین
بر لنینیسم، مارکسیسم- تئوری پایٔه بر کمونیست احزاب سیاست میکنند.
شالودٔهشناساییدقیققوانینتکاملاجتماعیواستفادهازآنهابهسودجامعه

متکیاست.
یکسیاستصحیح،یکمشیسیاسیدرستبرایاجراوتحقق،خودبه
کارسازمانیمتناسبوبهافرادوکادرهاییکهسیاستحزبرادرکنموده
نیازداردـکاروپیکاریکه پیکاروفداکاریکنند ودرراهتحققآنکارو
درعملبهسیاستجامٔهواقعیتبپوشاند.ازهمینرو،هرحزبمارکسیستی
ـلنینستیعالوهبرتعیینسیاستدرستوعلمیواصولیبایدتوجهخاصی
بهتربیتسیاسیتودههایمردم،امورسازمانیوتشکیالتیوتربیتکادرهای

خودبنماید.
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٧٣ ـ سیستم انتخاباتی

سیستمانتخاباتیعبارتازترتیبیاستکهدرهرکشوربهموجبقوانین
وآئیننامههایخاصیبرایانتخابارگانهایانتخابیکشوروتعییننتایج
ووظایف وحقوق انتخاباتیشرایط است.سیستم مقررگردیده رأیگیری
انتخابکنندگانوانتخابشوندگان،ونیزچگونگیاخذرأیونحؤهتشکیل

ُارگانهایرأیگیریهرکشوررامشخصمیسازد.
ملی، مالی، طبقاتی، ِمالکهای ایجاد با سرمایهداری، کشورهای در
نژادی،جنسیوغیره،بخشقابلمالحظهایازتودههایمردمزحمتکشرا
ازشرکتدرانتخابات)انتخابکردنوانتخابشدن(محروممیسازند.در
اینکشورهاسیستمانتخاباتیبهطورکلیبهنحویتنظیممیشودکهتاحّد
انتخاباتمیتواند نماید. راحفظ استثمارگر بتواندحاکمیتطبقات امکان
مستقیمًا دهندگان رأی مستقیم، انتخابات در باشد. غیرمستقیم یا مستقیم
یا غیرمستقیم انتخابات در ولی میکنند. شرکت مربوطه ارگان درانتخاب
میکنند انتخاب را معینی گروههای ابتدا عادی دهندگان رأی چنددرجهای
واینگروههابهنوبٔهخودبهانتخابنهاییارگانمربوطهاقداممیکنند)مثاًل
انتخابرئیسجمهوردرآمریکایاانتخابنمایندگانمجلسعالیدرنروژ(.

انتخاباتهمچنینمیتواندبارأیمخفییارأیعلنیانجامگیرد.
دوسیستمعمده درکشورهایسرمایهداری انتخابات نتیجٔه تعیین برای
وجوددارد:سیستممبتنیبرتناسبآرا)proportionnel(وسیستممبتنیبر

.)majoritaire(اکثریتآرا
که آرایی نسبت به پارلمان ُکرسیهای آرا، تناسب بر مبتنی درسیستم
احزابشرکتکنندهدرانتخاباتبهدستآوردهاندمیانایناحزابتقسیم
میشود)ایتالیا،بلژیکوغیره(.درسیستممبتنیاکثریتآرا،فقطکاندیداهای
حزبیانتخابمیشوندکهدرحوزٔهانتخاباتیمربوطهآرایبیشتریبهدست
محروم حوزه این از نماینده داشتن از دیگر احزاب بنابراین، آوردهاست.
در درشرایطچندحزبی آرا تناسب بر مبتنی بدینجهتسیستم میشوند.
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کشورهایسرمایهداری،سیستمدموکراتیکتریاست.
انگلستان اکثریتنسبی)آمریکا، به آرامیتواند اکثریت بر سیستممبتنی
نسبی اکثریت در باشد. )فرانسهوغیره(متکی آرا اکثریتمطلق یا وغیره(
یاکاندیداهایدیگر یایککاندیدابیشازاحزاب کافیاستکهیکحزب
باید کاندیداالاقل یایک اکثریتمطلق،حزب در آورد.ولی بهدست رأی
اگر آورد. بهدست را انتخابکنندگان آرای از٪۵۰مجموع بیش رأی یک
دردوراّولانتخاباتچنیناکثریتیبهدستنیاید،انتخاباتتجدیدمیشود.
درکشورهایسرمایهداریبرایحفظحاکمیتطبقاتاستثمارگرعالوهبر

موانعقانونیبهزدوبندهاوحیلههایگوناگوننیزمتوسلمیشوند.

٧۴ ـ شخصیت، نقش و کیش آن

شخصیتـدرجامعهشناسیبهمعنایانسانازلحاظاستعدادهایفردی
ووظایفونقشآندرجامعهاست.شخصیتمحصولتکاملاجتماعیو
)قشر،طبقه، اجتماعی ازگروههای وبخشی است تولیدی مناسبات حامل
را مقامشخصیت لنینیسم ـ مارکسیسم میدهد. تشکیل را ) وجامعه ملت
بادرنظرگرفتنخصلتفورماسیوناجتماعیـ بهنحومشخص درجامعه
اقتصادیمربوطهبررسیمیکند.مثاًلدرجوامعمنقسمبهطبقاتمتخاصم،
میانمقامووضعوامکاناتهرشخصیتمتعلقبهطبقاتحاکمٔهاستثمارگر
وهرشخصیتمتعلقبهطبقاتستمکشومحرومتضاداساسیوجوددارد.
میکند. تغییر وضع این نیز معینی اقتصادی ـ اجتماعی فورماسیون درهر
روشناستکهتنهااجتماعسوسیالیستیازطریقالغایاستثمارومالکیت
انسانی امکانشکفتگیکاملشخصیت تولیدمیتواند بروسایل خصوصی
راباتعمیمپایههایمادیآنفراهمسازد.بهوجودآمدنبهترینشرایطبرای
برشالودٔه استعدادها همٔه بروز و فرد جانبٔه همه پرورش و رشدشخصیت
شمار به جامعٔهسوسیالیستی مهم هدفهای و وظایف از عمومی بهروزی
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میرود.
است. جامعهشناسی مهم مسائل از یکی تاریخ در شخصیتها نقش
مارکسیسمـلنینیسممعتقداستکهتاریخثمرٔهفعالیتتودههایمردماست.
اجتماعی تکامل کنندٔه تعیین نیروی و تاریخ واقعی آفرینندٔه مردم تودههای
تودههای و است تولید رشد تاریخ تکامل مادی شالودٔه )1 زیرا هستند،
زحمتکشنیرویاساسیومولدتمامنعمتهایمادیهستندوبقایجامعٔه
اساسی تودههایزحمتکشمحرک نیست.۲( آنانممکن کار بدون بشری
و میانجامد مولده نیروهای تغییر به تکنیک ترقی و هستند تکنیک ترقی
نیروی آن خلق تودٔه )3 میآورد. دنبال به را تولید شیؤه تغییر خود نیز این
و اجتماعیوجنبشهایسیاسی انقالبهای عمدهایهستندکهسرنوشت
عظیم مردمسهمی تودههای سرانجام، و )۴ میکنند. تعیین را آزادیبخش
دررشدوتکاملفرهنگوعلموهنرجامعهدارندوبهقولگورکیسازندٔه
همٔهحماسههایبزرگ،همٔهتراژدیهایرویزمین،وسازندٔهتاریخفرهنگ
جهانیهستند.نقشتودههایمردمدرطیتکاملتاریخروزافزوناست.در
نظامسوسیالیستیایننقشووظایففوقالعادهافزایشمییابدوتحوالت
عظیمجامعٔهکمونیستیدرتمامزمینههایزندگیفقطازطریقشرکتوسیع
در مارکسیسم است. امکانپذیر خلق تودههای پرشور و آگاهانه و فعال و
بازی بزرگی نقش اجتماعی تکامل در فرد استشخصیت آن بر عینحال
تأیید دهد. تغییر را تاریخ عینی جریان نمیتواند دلخواه به میکند،اگرچه
نقشقاطعخلقدرآفریدنتاریخبهمعناینفییابیاعتناییبهنقششخصیت
میتواند بزرگ یکشخصیت نیست. تاریخ در رویحوادث بر آن تأثیر و
تأثیریعظیمدرجریانتکاملتاریخبهجایگذارد،اگرفعالیتویباشرایط
وقوانینعینیتکاملجامعهتطبیقکند.رهبران،تودههارامتشکلمیکنند،
میدهند قرار وظایفمشخصی آنها برابر در میبرند، باال را آنها فعالیت
اینوظایفتجهیزمیکنند.طبقٔهپیشروبدونرهبران انجام وآنهارابرای
را دولت آورد، بهدست تسلطسیاسی نمیتواند واقعی پیشوایان و شایسته
برقرارسازدوبادشمنانموفقیتآمیزمبارزهکند.شخصیتبزرگکسیاست
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کهتمامنیرووفعالیتخودرادرراهپیشرفتجامعهبهکاراندازد،بهرسالت
طبقٔهپیشرو،بهتناسبنیروهایطبقاتی،وبهنحؤهتغییرشرایطآگاهباشد،به

تودٔهمردمتکیهکند،ودرراهبرقرارینظاممترقیاجتماعیکوششکند.
استعداد، است. ویژه اهمیت دارای نیز رهبر یک خصوصیاتشخصی
خردمندی،انرژی،ابتکاروقاطعیت،قریحٔهسازماندهیوایمانبهآرمان،
ِمهربهمردممحروموکینهبهدشمنان،وصداقتوفضایلاخالقیدراینمیان
نقشیبهسزادارد.برعکسبرخیصفاتمذمومشخصیمیتوانداثراتسوء

وعمیقبهجایگذارد.
فعالیت کند عمل تاریخ تکامل عینی قوانین خالف بر که شخصیتی
خواهد بهشکست محکوم باالخره و جامعه رشد کنندٔه ترمز ارتجاعی، او
کیش نیست. پرستششخصیتسازگار با ماهیتًا لنینیسم ـ مارکسیسم بود.
به اعتقاد بزرگ. ازشخصیت کورکورانه تبعیت از است عبارت شخصیت
لنین و انگلس و مارکس او. ارادٔه و میل کردن مطلق او، فوقالعادٔه قدرت
همیشهازمخالفانسرسختپرستششخصیتبودهاند،علیهمبالغهدرنقش
او،وعلیهمدحوثناوتملقبرخاستهاند.آنهادرحیاتحزبی،رهبریجمعی
عوامل و کیششخصپرستی میدانستند. انقالبی جنبش پیروزی راضامن
و درونحزبی دموکراسی و رهبریجمعی اصول نقض یعنی آن، از ناشی
کیش نیست. همساز حزبی زندگی لنینی اصول با سوسیالیستی، قانونیت
شخصیتبهمعنایکاهشنقشحزبونقشتودههایمردماست،جلوی
تکاملفعالیتایدئولوژیکی،فعالیتخالقزحمتکشان،ابتکاروشوروحس
که اعظم بیارادٔهخدای بهمجریان را تودٔهمردم رامیگیرد، آنان مسئولیت
خودقادرمطلقواندیشمندواحداستمبدلمیکند.تجربٔهجنبشکمونیستی
واثراتسوءکیششخصیتاستالینوسپسکیشمائونشاندادکهتاچه
با پا ازسرتا بهویژهدرشرایطحزبحاکمزیانمندو اندازهشخصپرستی

مارکسیسمـلنینیسمبیگانهاست.
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�٧ ـ شمشیر داموکلس

است. گرفتهشده اساطیری قدیمی افسانهای داستان یک از عبارت این
و تیز بسیار مستبدسیراکوس،شمشیر دیونیسوسسلطان افسانه، این بر بنا
یک با بود، رقیبش و میبرد اوحسد بر که داموکلس باالیسر را برندهای
داموکلس تکان و حرکت کمترین با که نحوی به بود، آویخته اسب موی
ممکنبودموپارهشودوشمشیرسنگینبرفرقاوفرودآید.ازاینداستان
اساطیریعبارتبسیارمصطلح»شمشیرداموکلس«گرفتهشدهکهمقصوداز
آندرمباحثمعمولیسیاسیواجتماعیعبارتاستازیکخطرحاّد،یک
رادچار دائمیکههمیشهموجوداستوهرحرکتوعکسالعملی تهدید
مخاطرهمیکند.مثاًلمصطلحاستکهرژیمشاهمخلوع،سازمانامنیترا
چونشمشیرداموکلسبرفرقآزادیخواهانواستقاللطلبانآویزانکرده،
امنیتحربهووسیلهایبرایترورواختناقبودودائمًابرای یعنیسازمان
توقیف، بهصورتخطردستگیری، آزادیخواهی ازحقطلبیو جلوگیری
مثاًلمیگوییم یا داشتهمیشد. نگه باالیسرمردم اعدام و زندان شکنجه،
و استقالل داموکلس شمشیر همچون امپریالیستی کشورهای به وابستگی
حقحاکمیتواقتصادکشورراتهدیدمیکند.دراینجاهمعبارتشمشیر
داموکلسخطردائمیوتهدیدمداومیرامیرساندکهازجانبانواعمختلف

وابستگیمتوجهاستقاللاقتصادیوسیاسیکشورمیشود.

٧۶ ـ شوینیسم، کسموپولیتیسم، میهن پرستی 
)Chauvinisme, cosmopolitisme , patriotisme(

سلطه زیر به آن هدف که است ارتجاعی سیاستی از عبارت ُشوینیسم
کشیدنوبردهکردنسایرملتهاوبرافروختنآتشنفاقودشمنیملیوبرتر
شمردنملتخودیوخوارشمردنسایرملتهااست.ُشوینیسمیکسیستم



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ١�2

ازعالقه شوینیسم دارد. قرار نژادپرستی شالودٔه بر اغلب و است بورژوایی
ازشریفتریناحساساتبشریاستسوءاستفاده بهمیهنکهیکی وعشق
مینماید؛ تبلیغ ملتها بهضررسایر را ملتخودی برتری و میکند؛سود
میانگیزند؛ بر دشمنی و میدهد، قرار هم مقابل در را مختلف ملتهای
آرمانهایمشترکزحمتکشانملتهایمختلفرانفیمیکند. هدفهاو
بین در نفاقافکنی برای سیاست این از استعمار و استثمار و ارتجاع ُعّمال
ملتهاوپیشبردمقاصدطبقاتیسودجویانهواستیالگرانٔهخودبهرهبرداری
میکنندوبدونآنکهکمترینعالقٔهملیوعشقمیهنیداشتهباشند،بادامن
زدنبهتعصبکورودشمنیملی،راهرابرایمقاصدخویشهموارمیکنند.
دیگر ملتهای کشیدن بند در تجاوزکارانه ماجراجویی به را کار شوینیسم
میکشاند،حقحاکمیتوآزادیسایرملتهارانقضمیکند،بهستمملی
میدانمیدهد،وآنراتوجیهمیکند،ونفرتوکینٔهملیرابهجایدوستیو

همکاریوآزادیخلقهاوحقحاکمیتهمٔهملتهامینشاند.
هیئتهاحاکمٔهارتجاعیبهکّراتازاینسیاستوروشعلیهمنافعواقعی
واساسیهمٔهخلقهاوازجملهملتخودیاستفادهکردهاند.فاشیستهاآنرا
دستاویزتسلطجابرانهبرسایرملتهاقراردادند.هماکنوننیزامپریالیستها
باتوسلبهاینشیوهبینملتهانفاقودشمنیایجادمیکنند.یکیرابهجان

دیگریمیاندازندوازآبِگلآلودبهنفعخودماهیمیگیرند.
منافعاساسی،هدفهاوآرمانهایهمٔهخلقهامشترکوهمگوناست.
و ضعف یکی، ترقی و اعتال ندارند. هم با دشمنی هیچگونه زحمتکشان
انحطاطوسرشکستگیدیگریراایجابنمیکند.دشمنهمه،امپریالیسمو
ارتجاعاست.شوینیستهاباپنهانکردناینواقعیتاساسی،بهامپریالیسم

وارتجاعخدمتمیکنند.
درنقطٔهمقابلشوینیسمتئوریوسیاستکسموپولیتیسمقرارداردکهآن
اینتئوریبیعالقگیکاملوعدمتوجه را»جهانوطنی«ترجمهکردهاند.
بهمنافعمیهنی،بهخلقخودی،بهفرهنگملیوبهُسننوتاریخآنراتبلیغ
میکند.ایننیزیکتئوریبورژواییارتجاعیاستکهدرآناصوالًشخصیت
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ملیوحاکمیتملیوضرورتمبارزهبهخاطراستقاللوسربلندیملینفی
میشود.طرفدارانایننظریهگاهخواستاریکحکومتجهانیمیشوندکه
البتهمستقیمًابهمعنایتسلطامپریالیستهابرسایرملتهاوکشورهاست.

سیطرٔه تحت که ممالکی در سوم، جهان به موسوم کشورهای در
که دوانده ریشه قدری به ملی استقالل دارند،خواست قرار امپریالیستها
مبلغانکسموپولیتیسمکمترجرأتمیکنندآشکاراازاینتئوریدفاعکنند.
درهرحال،شوینیسموکسموپولیتیسمهردو،ازآنجاکهدرعملمبارزٔهضد
امپریالیستیرانفیمیکنند،براینهضتهایملیوآزادیبخشخطرناکند.
انداختن هم جان به کورکورانه، زهرآگین تبلیغات از ناشی شوینیسم خطر
ملتهاوتجزیٔهنیروهاودرنتبجهبهرهبرداریامپریالیسمونفیارزشهای

ملیاست.
کمونیستهادرمبارزهبااینسیاستهاوتئوریهایزهرآگینوسخیف،
دفاعکردهپرچم انسانیخود و میهنیوملیوطبقاتی آرمانهایواالی از
میهنپرستیوانترناسیونالیسمپرولترییاهمبستگیبینالمللیزحمتکشانرا

درراههدفمشترکدراهتزارنگاهمیدارند.
است. کسموپولیتیسم و شوینیسم علیه مبارزه در ما پرچم میهن پرستی
الهامبخشمیهنپرستی باقهرمانیهایخودنمونههای کمونیستهاهمواره
رادرهمٔهکشورهاعرضهداشتهاند.میهنپرستییعنیعشقوعالقهبهمیهنو
بهخلق.طبقاتاستثمارگرهمیشهنشاندادهاندکهدرمقابلمنافعتنگنظرانٔه
طبقاتیخویشبهآسانیمنافعملیراقربانیمیکنند،درحالیکهتودههای
مردمزحمتکشهموارهپرچمدارمیهنپرستیواقعیتاآخرینمرزایثاربوده

وهستند.
کشور سیاسی و اقتصادی استقالل خاطر به مبارزه یعنی میهنپرستی
علیههرنوعاستعمارنهانوآشکار،علیهسلبشخصیتملی،علیههرنوع
بهخاطرسربلندیملیوتکاملارزشهای پیکار یعنی ازکشور، بهرهکشی
مادیومعنویمیهن،بهخاطرفرهنگوُسننمترقی،یعنینبردبرایبهروزی

وسعادتتودههایمردمیکهدراینمرزوبومزیستمیکنند.
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درزمانماکهامپریالیسمازکلیٔهوسایلفنیوعلمیوشیوههایتبلیغاتی
ونفوذفرهنگیورواجفسادوانحطاطوغیرهاستفادهمیکند،ستمگریبر
یکملتواستثمارآنممکناستچنانشکلودامنهایبهخودبگیردکه
اینیک نماید. آنسلب از اشکالمختلف و بهدرجات را ملت شخصیت
استقالل و آزادی برای مبارزه تنها است. ملی موجودیت علیه جدی خطر
ملیمیتوانداینکوشششیطانیبرایسلبشخصیتملیرامحدودکرده
آزادی راه ازجانبدیگر،ملتیکهدر نماید. احیا را اینشخصیت وسپس
واستقالل،یعنیعلیهستمگریواستثمارودرنتیجهعلیهسلبشخصیت
خویشنبردمیکند،میتواندوبایدباملتهایدیگریکهآزادشدهاندیادر
راهآزادیواستقاللخودمبارزهمیکنندمناسباتبرادرانهودوستانهداشته
باشد؛واینهمانمسئلٔهدوستیوهمکاریانترناسیونالیستیمیانملتهاو

زحمتکشاناست.

)Scionisme( ٧٧ ـ صهیونیسم

یهوداستکهدر بورژوازی به ناسیونالیستیمتعصبمتعلق یکجریان
ایدئولوژی به اکنون و آمد وجود به اروپا در ]نوزدهم[ گذشته قرن اواخر
ـ ازصهیون ناممشتق این بدلشدهاست. اسرائیل تجاوزگر رسمیدولت
تقدس دارای نیز یهودیان برای که است ـ اورشلیم شهر نزدیکی در محلی

است.
درسال18۹7جمعیتیبهنامسازمانجهانیصهیونیسمبهوجودآمدکه
اینسازمان بهفلسطیناعالمکرد. انتقالتمامیهودیانجهان هدفخودرا
انحصاری شرکتهای بزرگترین دارایی با برابر مالی قدرت دارای اکنون
و زمینها صاحب و اسرائیلی متعدد شرکتهای سهامدار است، جهان
آن مرکز است، عدیده توزیعی و تولیدی واحدهای و کشاورزی مؤسسات
در را صهیونیست جمعیتهای فعالیتهای و آمریکاست متحد درایاالت
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بیشاز۶۰کشورجهانکنترلمیکند.جمعیتهایمتعدد،کلوبها،کمیتهها
واتحادیههایفراوانیوابستهبدانند.بایدگفتکهصهیونیستهادرآغازبه
خاطرمنافعوساختوپاختهایامپریالیستیحاضربودند»کانونیهود«را
درآمریکایالتینیادرکنیایادراوگاندایادراروپایشرقیبهوجودآورند.
ملی تعصبهای و ناسیونالیستی احساسات تحریک با یهود بورژوازی
سالیاندرازیاستکهدرزیرپرچمصهیونیسمبانیروهایمترقیبهمبارزه
برخاستهواینجریانرابهحربهایدرخدمتمحافلارتجاعیوامپریالیستی
بدلکردهاست.شالودٔهصهیونیسمایناندیشهاستکهیکملتواحدیهود
آنهاست، میهن که کشوری از صرفنظر جهان، سراسر یهودیان از مرکب
وجوددارد.ایناندیشهازنظرسیاسیارتجاعیوحربٔهنفاقافکنیاست،و
ازنظرعلمیبیپایهوغیرمنطقیاست.صهیونیسمقومیهودرادارایوضع
استثناییدرجهانمیداندکهبهعنوانبرگزیدٔهخدادارایرسالتیویژهاست.
است.صهیونیسم مغایر یهود پرولتاریای منافع با اّول درجٔه در صهیونیسم
سالیانمتمادیکوششاصلیخودرامتوجهایجادنفاقوتضادبینیهودیان
هرکشوروخلقیکهدرمیانآنهامیزیستندکردهودرتحریکدشمنیوکینه

بینیهودیانوسایرخلقهامیکوشد.
صهیونیسماینکدیگرتنهایکایدئولوژینیست،بلکهسیستمارتباطات
سازمانها، نظریات، مجموعٔه و نیزهست بیشماری مؤسسات و ُپرشاخه
با که را یهود بزرگ بورژوازی اقتصادی و سیاسی روشهای و سیاستها
محافلانحصاریایاالتمتحدآمریکاوسایرکشورهایامپریالیستیجوش
خوردهاندتشکیلمیدهد.محتوایاساسیصهیونیسم،شوینیسمجنگطلبانه
جهان، مختلف کشورهای در میکوشد است.صهیونیسم کمونیسم وضد
کارگرانوزحمتکشانیهودراازمحیطکاروزندگیوفعالیتخودازبقیٔه
و کارگری نهضت در آنها مانعشرکت و کند وزحمتکشانجدا کارگران

دموکراتیکگردد.
بااشاعٔهنظریٔهغلط»وحدتمنافعملییهودیان«میخواهد صهیونیسم
را یهود شوندٔه استثمار و کننده استثمار بین سرمایهدار، و کارگر بین تضاد
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منافع پیشگاه در را یهود زحمتکشان حیاتی منافع حقیقت در و کند مخفی
بورژوازیبزرگوثروتمندیهودقربانیکند.امپریالیسمجهانیازصهیونیسم
بهرٔه سوسیالیسم ضد و آزادیبخش جنبش ضد مّلی، ضد توطئههای در
و شیطانی نقشههای یهود تودههای اغوای و فریب با و میگیرد بر فراوان
ضدخلقیخودراعملیمیکند.نقطٔهمقابلصهیونیسمآنتیسمیتیسم)آنتی
یعنیضد،سمیتیعنیسامیـنژادیکهیهودیاننیزبهآنمتعلقاندـ(روش
خصمانهنسبتبهیهودیانبهطوراعماستکههرگونهمالحظاتطبقاتیو
اجتماعیرانادیدهمیانگارد.آنتیسمیتیسم)ضدیهودیگری(درهمهجابه
عنوانسالحیبراینفاقافکنیوانحرافتوجهزحمتکشانازمسائلواقعی
اجتماعیوسیاسیبهکاررفته،چهبسابهصورتهایغیرانسانیوکشتارهای
جمعیونفیبلدوآوارهساختنهاتجلیکردهاستیابهصورتتبعیضهای
گوناگون،حقُکشیها،سختگیریهایمستقیموغیرمستقیمدرآمدهاست.
نیروهای و استثمارگر طبقات سود به تنها صهیونیسم مانند آنتیسمیتیسم
ارتجاعیاستکهازاینراهبهمبارزٔهطبقاتیواتحادزحمتکشانخللوارد

میسازند.
ازایننظربینصهیونیسموآنتیسمیتیسمتفاوتینیست.هردوجریانی
و زحمتکشاناند اتحاد دشمن و کور ناسیونالیستی نژادپرستانه، ارتجاعی،

مارکسیسمباتمامقدرتهردوراردمیکند.

�٧ ـ طبقه

تعریفجامعوهمهجانبٔهطبقٔهاجتماعیراوالدیمیرایلیچلنینبهدست
دادهاست.لنینمیگوید:

بر که میگردد اطالق افراد از بزرگی گروههای به »طبقات
تاریخی دوران اجتماعی تولید سیستم در خود جای حسب
اغلبدر تولید)که باوسایل مناسباتخود برحسب معین،
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در نقشخود برحسب است(، تسجیلشده و تثبیت قوانین
و دریافت طرق حسب بر بنابراین و کار اجتماعی سازمان
از دارند، اختیار در که اجتماعی ثروت از سهمی آن میزان
افرادهستند از آنچنانگروههایی متمایزند.طبقات یکدیگر
کهگروهیازآنهامیتواندبهعلتتمایزیکهمیانجایآنها
درشیؤهمعیناقتصاداجتماعیوجوددارد،کارگروهدیگررا

بهتصاحبخوددرآورد.«

بنابراینتعریف،تمایزطبقاتبهطورکلیبرحسبجاومقامآنهادر
تولید وسایل با طبقات رابطٔه چگونگی میشود. مشخص اجتماعی تولید
مهمترینعاملتعینکنندٔهجایاینطبقاتدرتولیداجتماعیاست.مالک
ازسویدیگر،هر فاقدوسایلتولید ازیکسووزحمتکشان وسایلتولید
یکمقاموجایمتفاوتیدرتولیداجتماعیدارند.یکیحاکماستودیگری
بر بهعالوه،طبقاتمختلف بهرهِده. دیگری بهرهکشاست، یکی محکوم،
حسبچگونگیومیزاندریافتسهمخودازتولیداجتماعینیزازهممتمایز
هستند.مثاًلدرشرایطسرمایهداری،سرمایهدارانبهشکلسود،بهرهوغیرهو
کارگرانبهشکلدستمزدسهمخودراازتولیداجتماعیبهدستمیآورند،و
میزاندرآمدآناننیزکاماًلمتفاوتاست.بهاینترتیبکاماًلروشناستکه
مارکسیسمـلنینیسمطبقاتاجتماعیواساستقسیمجوامعبهطبقاترادر

محیطتولیدمادیمییابدوپایٔهعینیاینتقسیمرانشانمیدهد.
همانطورکهتاریخنشانمیدهد،طبقاتهمیشهازآغازپیدایشانسان
وجودنداشتهاند.جامعٔهاشتراکییاکموناّولیهجامعهایبدونطبقاتبود،
رابطٔههمٔهافرادبشریباوسایلبسیارابتداییتولیدیکسانبود.سطحتولید
چنانپایینبودکهفقطحداقلنعمتهایمادیراتأمینمیکردوامکانیبرای
تراکمارزشهایمادیوپیدایشمالکیتخصوصیوگروهبندیاجتماعاز
نظررابطهباوسایلتولیدوجودنداشت)مالکیتاشتراکیواجتماعیبود(.
امکان و مصرف از بیش تولید و کار بازده و مولده نیروهای رشد دنبال به
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پیدایشمالکیتخصوصیو بهدنبالتقسیمکاراجتماعیو انباشتهثروت،
که برخی یافت. افزایش مردمان اقتصادی نابرابری اشتراکی، مالکیت زوال
بهویژهازسرانقبایلبودند،ثروتمندوصاحبوسایلتولیدشدند،عدهای
دیگرازآنمحروممانده،مجبورشدندبرایصاحبانوسایلتولیدکارکنند.
اینقشربندیطبقاتیوتکاملآنمنجربهپیدایشجامعهبردهداریشد.هر
یکازفورماسیونهایاجتماعیمنقسمبهطبقاتدارایساختطبقاتیویژٔه
ازبردگانو خویشاست.درجامعٔهبردهداریطبقاتاصلیعبارتبودند
بردهداران،درجامعٔهفئودالیاربابانورعایا،درجامعٔهسرمایهداریپرولتاریا
وبورژوازی.درهریکازاینفورماسیونهاعالوهبرطبقاتاساسینامُبرده،
طبقاتغیرعمدٔهدیگرنیزوجوددارند.اینهایاطبقاتجدیددرحالزایشو
تکاملاندیاطبقاتدرحالزوال،دستخوشقشربندیوتجزیه.طبقٔهکارگر
داراینقشیویژهورسالتتاریخیخاصیاست،زیراکهاینطبقهبامبارزٔه
استقرار برای و سرمایهداری علیه زحمتکش دهقانان با اتحاد ضمن خود
سوسیالیسموکمونیسماصلاستثمارراملغٰیمیکندوجامعٔهبدونطبقات

راایجادمینماید.
وجود اّولیه کمون در است، تاریخی اجتماعی مقولٔه یک طبقه بنابراین
اجتماعی نظامهای در بینخواهدرفت. از نیز درکمونیسم و نداشتهاست
منقسمبهطبقات،طبقاتاستثمارشوندههمٔهثروتهایاجتماعیراتولید
صاحب که آنجا از را، آنها از مهمی سهم بهرهکش طبقات ولی میکنند،
تضادهای و تناقضات میدهند. اختصاص خود به هستند، تولید وسایل
طبقاتیازهمینجاناشیمیشود.مبارزٔهطبقاتیکهبرشالودٔهعینیوجود
ذهنی امر یک دارد، جریان آنها متضاد منافع و بهرهِده و بهرهکش طبقات

وابستهبهارادهومیلافرادنیست.
عدمدرکمفهومعلمیطبقهومخلوطکردنآنبادستهجاتوگروههای
مختلفاجتماعیواقشارواصنافیاگروههایصنفیوجنسیمعین)زنان،
است، اشتباه تئوری نظر از تنها نه غیره( و کارمندان روشنفکران، جوانان،

بلکهدرعملکاررابهنفیتضادهایطبقاتیومبارزٔهطبقاتیمیکشاند.
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)Objectif & Subjectif(  ٧9 ـ عینی و ذهنی

عینی)ُابژکتیف(یعنیآنچهدرخارجازشعوروآگاهیوحواسانسانی
وبهطورمستقلوجوددارد.بهعبارتدیگر،آنچهوجودشبستگیبهذهن

وشعورانسانوشناساییاونداشتهباشد.
ذهنی)سوبژکتیف(یعنیآنچهدرذهنوشعورانسانیوجودداردوطبق

نظریٔهماتریالیستیانعکاسیازجهانعینیاست.
درمباحثمختلفاجتماعیوفلسفیاینواژههابهمعانیمختلفبهکار
مثاًلمیگویندقضاوتعینی مثالمیآوریم. برایتوضیحچند ما میروند.
عباراتچیست؟ این از مقصود نیست. درست ذهنی قضاوت یا کرد، باید
پیشداوریها، بر را خود ارزیابی و استدالل شالودٔه یعنی عینی قضاوت
تمایالتومحتویاتذهنیخودقرارندهیم،بلکهدراینارزیابیفاکتهای
مربوطه،وعینواقعیترامالکومحکقراردهیم.ببینیمفیالواقعدرجهان
مادیمستقلازخواستوتمایلومحتویاتذهنیماچهمیگذرد.هرقدر
و ارزیابی وشالودٔه پایه همهجانبهتر و بیشتر شعور، از مستقل واقعیت این
برخوردواستداللماقرارگیرد،قضاوتماعینیتروالبتهصحیحترخواهد

بود.
ازواژههایعینیوذهنیزیاداستفادهمیشود یکمورددیگرکهدرآن
مربوطبهقوانینتکاملطبیعتواجتماعاست.دراینموردوقتیمیگوییم
فالنقانونعینیاست،مقصودآناستکهصرفنظرازخواستواندیشٔه
ما،مستقلازشعورما،تکاملاینیاآنپدیدهوروندبهطورعینی،وبنابر
در و جاذبه قانون طبیعت، زمینٔه در مثاًل میگیرد. انجام مزبور قانونمندی
نتیجهسقوطاشیاءبهرویزمین)تاحدسرعتمعین(،یاقانونتبدیلمایعبه
گازدردرجٔهحرارتوفشارمعین،قوانینیعینیهستند،یعنیمابخواهیمیا
نخواهیم،مستقلازشعوروذهنماچنینقوانینیعملمیکنندوبرروندهای
طبیعیحاکماند.درمورداجتماعهموقتیازقانونعینیصحبتمیکنیم،
در که است بشری جامعٔه تکامل در پدیدهها بین ماهوی مناسبات مقصود
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شرایطمعینتاریخیمستقلازاندیشهوخواستوتمایلانسانیوجوددارد.
مثاًلجریانتبدیلجامعٔهفئودالیبهجامعٔهسرمایهداریدرشرایطمعیندارای
قانونمندیعینیاستوبنابرعللماهویودرونیوابستهبهتکاملجامعه،
چنینگذاریدرسطحجامعٔهبشریحتمًابهوقوعمیپیوندد.یااستثمارکارگر
درجامعٔهسرمایهداری،کهبرطبققانوناضافهارزشصورتمیگیرد،زاییدٔه
ماهیتاینجامعهومناسباتسرمایهداریاستوتاهنگامیکهاینجامعه
برقراراست،قانونعینیمزبورعملمیکندوکارگرزحمتکشفاقدوسایل
تولیدازطرفسرمایهدارصاحبوسایلتولیداستثمارمیشود.همانطور
کهدرموردقوانینطبیعیانسانباشناختقوانینمیتواندآنرامورداستفاده
قراردهدوازآنهابهسودخودبهرهبرداریکند،درموردقوانیناجتماعی
نیزباشناختقوانینعینیتکاملجامعهوپیبردنبهطرزعملآنهاوبادر
نظرگرفتنآنهامیتوانازآنهابرایتسریعدرپیشرفتاجتماعوتحوالت
بینخود دیالکتیکی رابطٔه در ذهنی و عینی بنابراین، نمود. استفاده انقالبی

هستند.
عینیبودنقانونمندیهایتکاملدرزمینٔهاجتماعبهمعنایبیتأثیربودن
غیرفعال برای بهانهای بههیچوجه نمیتواند و نیست انسانها آگاهانٔه عمل
ماندنانساندربرخوردبارویدادهایاجتماعیباشد.بهعبارتدیگر،درک
عینیبودنتکاملتاریخییعنیآنچه»جبرتاریخ«نامگرفتهاست،هرگزبهاین
معنانیستکهبایددرسترویدستگذاشتومنتظرجریانخودبهخودی
حوادثماند.برعکس،انسانبافعالیتوشعورخودنهتنهاواقعیتموجود
را شناخت این بلکه میبرد، پی آن تکامل قوانین ماهیت به و میشناسد را
وسیلٔهتغییروتکاملقرارمیدهدوخالقانهبرجریانتحولتأثیرمیگذارد.

اّولعاملمعرفت یاشناختدوطرفوجوددارد: درهرعملمعرفتی
یابنده،اعمازآنکهفردیاجمعباشد،وآنرادراصطالحفلسفیسوبژکت
یاذهنمینامند،ودّومآنچیزیکهبدانمعرفتمییابیمومضمونشناخت
ُابژکتمینامند.عینیامضمونمعرفتامریاستخارجاز استوآنرا
ذهنما،مستقلازما.حالاگرشعوروذهنبهعلتیازعلل،خواهدرنتیجٔه
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خواستهاوشورهایانفرادی،خواهدرنتیجٔهعامیگریوبرخوردسطحی
تبعیت یا مانند آیه احکام رشته یک در جمود نتیجٔه در خواه یکجانبه، و
کورکورانهازذهنیاتدیگرانوغیرهنخواهدموضوععینیمعرفترادقیقًا
موردمطالعهوتجزیهقراردهدوبخواهدخواصوقوانینوتضادهایاین
عینرارأسًاازذهنخودبیرونکشد،ومنظرٔهناقصوغلطومسخشدٔهخود
راجانشینواقعیتعینیکند،وپروایآنراهمنداشتهباشدکهتاچهاندازه
اینساختههایذهنویباواقعیتعینیخارجمنطبقاست،اینشیؤهتفکررا
سوپژکتیویسمیااصالتذهنمینامیم.پسسوپژکتیویسمیاسبکذهنیتفکر
وعملبهمفهومآناستکهساختٔهذهن،جانشینواقعیتعینیگرددوذهن
مستقلازعینعملکند،اعمازاینکهاینکارآگاهانهیاناآگاهانهازروینّیت
خوبیابدانجامگیرد.مارکسیسمچنینسبکیراردمیکندومعتقداست
کهبایدجهانوواقعیتهایراآنچنانکههستمنعکسنمودوشناخت.به
عبارتدیگر،بایدبرخوردیعینیومشخصباپدیدههاورویدادهاداشت.

شرایطرسیدنبهاینهدفعبارتاستاز:
به بررسی موضوع دربارٔه اطالعات و فاکتها دقیق جمعآوری ـ اّول

نحویهرچهجامعترودقیقتر،
بررسیدقیقاینفاکتهاواطالعاتباانطباققوانینعاممارکسیستی دّومـ

ـلنینیستی،
سّومـاستنتاجازتحلیلوتعیینخطمشیعملیمبتنیبرایناستنتاجو

سنجشاینخطمشیدرعمل.

)Fascisme( �٠ ـ فاشیسم

اعمال به متکی دیکتاتوری نظام از است عبارت واژه این علمی معنای
زوروترورآشکارکهتوسطارتجاعیترینومتجاوزترینمحافلامپریالیستی

مستقرمیشود.
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مرحلهای در فاشیسم است. بحرانعمومیسرمایهداری زاییدٔه فاشیسم
ازمبارزٔهشدیدطبقاتیمیانپرولتاریاوبورژوازیپدیدمیگرددکهسرمایٔه
شیوههای و پارلمانی طریق از را خود سلطٔه نیست قادر دیگر انحصاری
متعارفحکومتحفظکندولذابهاستبدادوترور،سرکوبخونینجنبش
بهعوامفریبیهایگزافهگویانه نیز و دیگر کارگریوهرجنبشدموکراتیک
احزاب کردن ممنوع به را خود عمل و سیاست فاشیسم میشود. متوسل
و حقوق کلیٔه الغای مترقی، سازمانهای سایر و سندیکاها کمونیست،
آزادیهایدموکراتیکونظامیکردندستگاهدولتیوهمٔهحیاتاجتماعی
برتعصبملی تبلیغاتیمتکی باعوامفریبیهای»اجتماعی«و کشورخمراه
ونژادیوادعایوحدتملیوآشتیطبقاتیمبتنیمیسازد.فاشیسمبرای
اجرایاینمقاصدازدستهجاتضربتی،قاتالنوعناصروازدهواوباشنظیر
ایتالیایموسولینیاستفاده اساسهادرآلمانهیتلریوپیراهنسیاهاندر
اساسی حربههای آن نظیر تئوریهای و ُشوینیسم و نژادپرستی میکند.
نخست فاشیسم تاریخی نظر از میدهند. تشکیل را فاشیسم ایدئولوژیکی
را توانستحکومت بعد سال سه و آمد وجود به سال1۹1۹ در ایتالیا در
دراینکشورغصبکند.حزبفاشیستیآلماندرسال1۹۲۰ایجادشدو
نامعوامفریبانٔهناسیونالسوسیالیستبرخودنهاد.اینحزبدرسال1۹33
گرفت دست به را وخارجیحکومت آلمانی بزرگ انحصارهای کمک به
ودیکتاتوریخونینهیتلریرامستقرکرد.تجزیٔهجنبشکارگریآلماندر
فلجکردن به اپورتونیستیسوسیالدموکراتهایراست آنهنگاموروش
نیرویعظیمطبقٔهکارگرآلمانوباالخرهبهپیروزیفاشیسمکمککرد.در
آلمانهیتلریکهبهمظهرفاشیسمونمونٔهروشنآنبهشمارمیرود،حزب
پس یکی دموکراتیک سازمانهای سایر و کارگری سندیکاهای کمونیست،
ازدیگریسرکوبشدند.استبدادسیاهیحکمفرماشد.نخبهدانشمندانو
روشنفکرانوُاَدبایآلمانیبراثردیکتاتوریوسیاستضدیهودفاشیستها
»فضای تئوریهای از استفاده با فاشیستها شدند. وطن جالی به مجبور
بزرگ انحصارهای علمی اقدامات با برتر« »نژاد و »ژئوُپلیتیک« و حیاتی«
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دیگر اشغالسرزمینهای و مجددجهان تقسیم منظور به را جنگجدیدی
کشورهاتدارکدیدند.اینسیاستمنجربهجنگدّومجهانیشدکهباالخره
با و فاشیستی ارتجاع سیاسی و اقتصادی نظامی، کامل شکستن هم در با

پیروزیاتحادشورویوائتالفضدهیتلریفاشیستیپایانیافت.
پسازاینشکستنیزعناصرفاشیستباردیگردرکشورهایامپریالیستی
امپریالیستیمرتجعوتجاوزکار یافتند؛محافل عرصٔهجدیدیبرایفعالیت
همچنانحامیاصلیآنهاهستندومخارجآنانراتأمینمیکنند.درآلمان
وغیره ایتالیا فرانسه، ژاپن، آمریکا، متحد ایاالت انگلستان، غربی]سابق[،
دههاسازمانفاشیستیودارودستههایمسلحکهعلنًانازیسمراتبلیغمیکنند
وهیتلررامعبودخودمیشمرند،مرکبازجنایتکارانحرفهایکهدررأس
آنهاافراطیترینمحافلراستامپریالیستیقراردارند،فعالیتمیکنند؛به
همهجانبٔه پشتیبانی از و سرگرماند تحریک و ارعاب و تروریستی عملیات
عالیترینمقامهایمالیونظامیوسیاسیبرخوردارند.رژیمسرمایهداری
اعتصابهای و کارگری جنبشهای سرکوب برای دستهجات این کلیٔه از
تودهای،خرابکاریوکشتارواقدامهایتحریکآمیزاستفادهمیکند.دراین
اواخربسیاریازآنهاناموقیافٔهماورایچپبهخودمیگیرندیاباگروههای

ماورایچپوانقالبینماهمکارینزدیکبرقرارمیکنند.
حربٔه و امپریالیسم محصول فاشیسم خود، علمی دقیق معنای در
اعمال خاص شیوههای به توجه با حال عین در ولی انحصارهاست،
به فاشیستی« »حکومت عبارت عوامفریبی، با آمیخته ترور، و دیکتاتوری
احزاب و آزادیخواهان و تماممخالفان که دیگریهم استبدادی نظامهای
سیاسیراوحشیانهسرکوبمیکنندوکلیٔهحقوقبشریوآزادیهایمدنی

راازبینمیبرندنیزاطالقمیشود.
عالوهبرارگانهایرسمیامنیتیوانتظامیدولتی،گروههایضربتیویژٔه

تعلیمیافتهوبهسبکفاشیستی،هموارهآمادٔهعملبرضدمیهنپرستانند.
نازیسمـدارایهمانمعنایفاشیسماست.اینکلمهازحروفاّولاسم
حزبفاشیستیهیتلرکه»حزبکارگریملیسوسیالیستی«خواندهمیشد
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)والبتهنهکارگریبودنهملیونهسوسیالیستی(ترکیبیافتهاست.

�١ ـ فورماسیون اجتماعی ـ اقتصادی

نظام از است عبارت اقتصادی ـ اجتماعی صورتبندی یا فورماسیون
اقتصادیمعینتاریخیوروبنایمتناسبباآن.

میشود دیده اقتصادی ـ اجتماعی صورتبندی پنج بشری تاریخ در
فئودالیسم، بردهداری، اّولیه(، )کمون اّولیه اشتراکی جامعٔه از عبارتند که

سرمایهداریوکمونیسم.
خاص قوانین دارای اقتصادی ـ اجتماعی صورتبندیهای از یک هر
که دارند نیزوجود عامی قوانین عینحال در است. تکاملخود و پیدایش
از گذار هستند. جاری اقتصادی - اجتماعی صورتبندیهای تمام در
بلکه نبوده، اتفاق و تصادف نتیجٔه دیگر صورتبندی به صورتبندی یک
جامعه درون در که نحو بدین میگیرد. انجام معینی قانونمندی حسب بر
تضادهایمعینیبهوجودمیآیدکهموجباتبرُافتادننظاماجتماعیکهنهو
پیدایشیکنظاماجتماعیمترقیونوینرافراهممیآورد.قانونعینیتطابق
مناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولدهقانونعامیاستکهگذارازیک
انجاممیگیرد.درمرحلٔه آن تأثیر بهصورتبندیدیگرتحت صورتبندی
معینیازرشدنیروهایمولده،مناسباتتولیدیجامعههماهنگیخودرابا
نیروهایمولدهازدستدادهوباآنواردتضادمیگرددوبرُافتادننظامکهنهو
ایجادنظامنوینمبتنیبرمناسباتتولیدجدیدراضرورمیگرداند.درجوامع
طبقاتیگذارازیکصورتبندیبهصورتبندیدیگردرنتیجٔهمبارزهمیان
به پیشرو، طبقات انقالبی مبارزٔه نتیجٔه در میگیرد. انجام متخاصم طبقات

حاکمیتطبقاتمیرندهپایاندادهمیشود.
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)Farmer( �2 ـ فارمر

یکواژٔهانگلیسیاستبهمعنایصاحبفارمیاصاحبمزرعه.فارمر
بر مبتنی اقتصادی دارای که زمینی قطعه اجارهدار یا مالک از است عبارت
تولیدکاالییسرمایهداریاست.گاهیاوقاتفارمرهادارایاقتصادکاالیی
همچنین و آمریکا متحد درایاالت بهخصوص اینشکل هستند. نیز ساده
انگلستانتکاملیافتهاست.درآمریکاوفورزمینهایوسیعوقّلتمهاجران
خواستارکارکشاورزی،موجبرشدسریعاینشکلازاقتصادسرمایهداری
درکشاورزیشد.ولیدرطولتکاملسرمایهداری،درکشاورزینیزجریان
زیادی عدٔه یافت. تقویت و آمد پدید تولید تمرکز و ارضی مالکیت تمرکز
ازفارمرهاخانهخرابواززمینخودراندهشدندوبهجایآنهافارمهای
ایاالتمتحدجریان نیزدر اکنون آمد.هم بهوجود ُبنیٔهمالیقوی با بزرگ
یا بهصفوفکارگران تاحدیمتوسطکه و فارمرهایکوچک خانهخرابی
سرمایهداری نیرومند و بزرگ زمینداران میشود. دیده میپیوندند بیکاران
تولید و زمینها اعظم قسمت که میکنند اداره را وسیعی بسیار فارمهای
کشاورزیرادردستدارند.دربرخیکشورهایدیگرنیزبراثراصالحات
ارضیچنینقشریپدیدمیگرددوعدهایازدهقانانکهزمینداشتهیااجاره
میکردهیاصاحبَنَسقبودهاندزمینهایخودراازدستمیدهندوبهجای

آنهاسرمایهدارانبزرگکشاورزیبهوجودمیآیند.

)Culture( �٣ ـ فرهنگ

فرهنگعبارتاستازمجموعٔهارزشهایمادیومعنویجامعٔهبشری
کهدرجریانفعالیتاجتماعیـتاریخیآنایجادشدهاست.فرهنگفعالیت
انتقال اینارزشهاونحؤهکسبو بهوجودآوردن برای را انسانها خّلاق
آنهارانیزدربرمیگیرد.فرهنگدارایدوجانببههمپیوستهاست:فرهنگ
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مادیوفرهنگمعنوی.
تجربٔه تکنیک، تولیدی، وسایل مجموعٔه از است عبارت مادی فرهنگ
تولیدوسایرارزشهایمادیکهیکجامعهدرهرمرحلهازتکاملتاریخی

خوددراختیاردارد.
فرهنگمعنویمجموعٔهدستاوردهایجامعهرادرهمٔهزمینههایعلمو

هنرواخالقوفلسفهتشکیلمیدهد.
ا ـ اجتماعی فورماسیون به وابسته است تاریخی پدیدٔه یک فرهنگ
قتصادی.برخالفتئوریهایایدآلیستیکهفرهنگمعنویراازبینادمادی
آنجداکردهوآنرایکمحصولروانیبرگزیدگانمیشمارد،مارکسیسم
ـلنینیسمجریانتولیدنَِعممادیراپایهوسرچشمٔهرشدفرهنگمعنویمی
داندوازهمینجانتیجهمیگیردکهفرهنگمستقیمیاغیرمستقیمثمرٔهکارو

فعالیتتودههایمردمزحمتکشاست.
باوجودوابستگیفرهنگمعنویبهشالودٔهمادیخود،بهمحضتعویض
دارای که زیرا تغییرنمیپذیرد خود به خود معنوی فرهنگ شالوده، این
فرهنگ تابعقانونمندیهایویژٔهخویش. استقاللنسبیاستوتکاملآن
معنویدرجوامعمنقسمبهطبقات،دارایخصلتطبقاتیاست،همازنظر
و حامل مترقی طبقٔه آن. از علمی استفادٔه نظر از هم و آن محتوایایدهای
ملتها، تشکیل و پیدایش با همزمان است. مترقی و پیشرو فرهنگ بیانگر
داخل در درجامعٔهسرمایهداری میکند. تظاهر ملیخود درشکل فرهنگ
بورژوازی فرهنگ میشود. یافت معنوی فرهنگ نوع دو ملی فرهنگ هر
منعکسکنندهومدافعمنافعطبقاتاستثمارگراستواندیشٔهجاودانیبودن
و کم عناصری سرمایهداری جامعٔه در میدهد. رواج را سرمایهداری نظام
که میشود ایجاد نیز دموکراتیک و فرهنگسوسیالیستی از یافته رشد بیش
بیانگرمنافعتودههایزحمتکشاست.حاملفرهنگمعنویمترقی،پرولتاریا
یعنیانقالبیترینطبقٔهجامعهاستویکیازوظایفاوایجادفرهنگنوین
سوسیالیستیاست.بههمینجهتنباید»فرهنگدرجامعٔهسرمایهداری«را

با»فرهنگبورژوازی«اشتباهکرد.
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و لنینیسم ـ مارکسیسم تئوریهای به تکیه با نوینسوسیالیستی فرهنگ
ارزشهای ُپرَارجترین و عناصر بهترین از اجتماع تکامل قوانین شناسایی
نفی سوسیالیستی فرهنگ میگردد. بهرهمند تاریخ طول در انسانی فرهنگ
مکانیکیوسترونفرهنگگذشتهنیست،بلکهدربرگیرندٔهکلیٔهدستاوردهای
کمونیستی تربیت مؤثر وسیلٔه سوسیالیستی نوین فرهنگ است. آن مترقی

زحمتکشاناست.
درنوشتههایلنینواژٔهفرهنگ)کولتور(بهسهمعنایمختلفبهکاررفته

است:
از انعکاسی جامعه، یک در کردار و رفتار نحؤه تمدن، مفهوم به یکی
ارزشهاییکجامعهباتمدنخاصخوددرآگاهیافراد.انقالبفرهنگی
کهدرجامعٔهسوسیالیستیپسازانقالبسیاسیواجتماعیرویمیدهدبه

اینمعناتوجهدارد.
دّومبهمفهومایدئولوژی،بیانرابطٔهانسانباجهان.تقسیمهرفرهنگبه
دموکراتیک فرهنگ عناصر و ارتجاعی و بورژواییحاکم فرهنگ دوجزء:
انقالب است. مفهوم این به ناظر زحمتکش تودٔه به متعلق سوسیالیستی و
بورژوایی ایدئولوژی فرهنگ- که آناست بهمعنای اینلحاظ از فرهنگی

بایدجایخودرابهفرهنگسوسیالیستیبدهد.
در عمومی. معرفت فنی، شناسایی دانش، یا تعلیمات مفهوم به سّوم
آموزش، نقص معنای به »بیفرهنگی« یا فرهنگ« »فقدان اینموردعبارات

بیسوادی،جهلوخرافاتبهکارمیرود.

)Féodalisme( �۴ ـ فئودالیسم

فئودالیسمآنفورماسیوناجتماعیـاقتصادیاستکهدرنتیجٔهتالشی
ویژگیهای با اّولیه کمون تالشی نتیجٔه در مستقیمًا یا بردهداری جامعٔه
مشخصخوددرهرکشور،تقریبًادرکلیٔهسرزمینهایجهانبهوجودآمد.
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جامعٔه بطن در دوران این عوامل خود، کالسیک شکل در ـ پیدایش
بردهداریبهصورتکولونبروزنمود.کولونهاعبارتبودندازبردگانآزاد
باشرایط را زمین کهقطعاتکوچک یعنیغیربرده آزاد یازحمتکشان شده
را زمین بزرگ مالک یعنی ارباب زمین بودند موظف و میگرفتند معینی
بهمالک نقد یا بهصورتجنس را ازمحصول زراعتکنندوسهمبزرگی
تسلیمکنندومقرریهایدیگریبهشکلبیگاریومالیاتوغیرهتأدیهنمایند.
دراواخردورانبردهداری،کاربهاینشکل،عوایدبیشتریبرایبردهدارانو
خواجگانتأمینمیکرد.زارعانجدیدوابستهبهزمینبودند،یعنیباآنخرید
نوع این نمیآمدند. شمار به زرخرید و بنده دیگر ولی میشدند، فروش و
جدیدزحمتکشانکهبهزبانرومیکولوننامیدهمیشدندپیشینیانِسرفها
یارعیتهایقرونوسطاییهستند.بامرورزمان،اختالفبینبردگانآزاد
شده،کولونهاودهقانانآزادازبینرفتوهمهبهتودٔهوسیعویکدست
»رعیت«کهدرغربِسرفنامیدهمیشود،بدلشدند.بههمینجهتدوران

فئودالیسمراِسرواژنیزنامیدهاند.
درصورتبندیاجتماعیـاقتصادیفئودالیسم،طبقاتاساسیعبارتند
انقالبی عامل )بهرهکشان(. فئودال مالکان و )بهرهِدهان( رعیت دهقانان از
باستان، درجوامعشرق بودند. پیشهوران و دهقانان همواره مرحله این در
وظایف علت به پیشوایان و روحانیون جنگی، فرماندهان قبایل، رؤسای
زمینها، نوبتی تقسیم بر نظارت امنیت، حفظ نظیر خود متعدد و خاص
آبیاری،نگاهداریدامهاوغیرهاهمیتوقدرتوثروتیافتندوقشربندی
درونیجامعٔهطایفهایابتداییبینآنانوانبوهفقیرطوایفصورتگرفت.
تشکیلاتحادیههایقبایلوسپسپادشاهیهاوایجاداشرافوقدرتدولتی
متمرکزوبهشدتاستبدادیراهتکاملاینجوامعبودکهدرآنهابردگیبه

شکلعمدهبهصورتبردگیخانگیباقیماند.
فئودالیسمیکمرحلٔهضروریتکاملجامعٔهانسانیاست نیروهایمولدهـ
وپیدایشآنبهموقعخودبهرشدنیروهایمولدهکمککرد.رشتههایاساسی
تولیددرایندورانکشاورزیاست.کارتودههایدهقانیوابستهبهزمینکه
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هریکقطعهزمینیراکشتمیکردودارایابرازتولیدمتعلقبهخودبودو
تاحدیخویشرادرپیشرفتکشاورزیذینفعمیشمرد،توانستموانعیرا
کهدرآنعصردرراهرشدنیروهایمولدوجودداشتبرطرفسازد.درآغاز
ایندورانادواتزراعیخیشچوبیوآهنی،داسوبیلبودوسپسگاوآهن
چرخداروادواتزراعیدندانهداروبعدتدریجًاآسیایبادییاآبیوغیرهبه
وجودآمد.سطحتولیدترقیکرد،محصوالتمتنوعترشد،دامپروریرشد
یافت،پیشهوریبهتدریجکاماًلازکشاورزیجداشد،حرفههایجدیدپیدا
شدوباالخرهآهنگری،کشتیرانیواستفادهازنیرویآبوچرخوغیرهتأثیر
مهمیدرپیشرفتامورصنعتینمود،بهطوریکهپسازگذشتچندینقرن

دیگرتکاملآیندٔهتولیددرچارچوبتنگمناسباتفئودالیممکننبود.
مناسباتتولیدیـمناسباتتولیدیجامعٔهفئودالیبرمالکیتارباببر
زمینووابستگیشخصیدهقانانبهاربابفئودالیعنیمالکیتمحدودیبر
رعیتاستواربود.رعیتدیگربندهنبود،اختیارجاناودردستمالکنبود،و
مستقاًلفروختهنمیشد،اگرچهبازمینیکهبهفروشمیرفتبهمالکجدید
منتقلمیشد.درممالکشرقیاکثرًادهقانانوابستگیبهشکلکالسیکبه
زمیننداشتندوبیشترقروضآنهابهمالک،آنانراازنظراقتصادیوابسته

میکرد.رعیتازمحصولدارایسهمیبودکهبهخوداوتعلقداشت.
وابستگیرعیتبهاربابنوعیازاجبارغیراقتصادیاست.درایندوران
هممالکیتفئودالیوهممالکیتانفرادیدهقانوپیشهوربرادواتتولید
توأمًاوجودداشت.محصولاضافیرعیتتسلیماربابمیشدکهآنرابهرٔه
مالکانهیابهرٔهاربابیمینامیدند.بهطورکلیبهسهنوعبهرٔهمالکانه:کاربهره
یابیگاری،بهرٔهجنسیوبهرٔهنقدیبرمیخوریمکهکمابیشدرجنبیکدیگر
ازاشکال فئودالییکی وجودداشتندولیدرمراحلمختلفتکاملجامعٔه
مزبورتفوقیافتهاست.شکلمسلطاستثماردهقاناندرمرحلٔهابتداییدوران
فئودالیسمکاربهرهبود،بدینمعنیکهدهقانروزهایمعینیازهفتهرامستقیمًا
برایاربابورویزمیناوکارمیکردواینیککاراجباریومجانیبهسود
ازنظر او اقتصادی،زمانکاراضافی بهاصطالح ترتیب بدین بودو فئودال
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زمانومکانکاماًلمشخصبود.بهرٔه جنسیتسلیممنظممقداریازمحصول
زراعیودامیبود.بهرٔه نقدیبهمعنایپرداختبهرٔهمالکانهبهپولاست.
و است تالشی حال در فئودالیسم که است دورانی نقدیخصوصیت بهرٔه
مناسباتسرمایهداریکمکمدرتولیدرخنهمیکند.عالوهبراینبهرٔهمنظم
مالکانه،اربابیکسلسلهعوارضومالیاتهاوسیورساتبهدهقانانتحمیل
میکرد.واضحاستکههرکشوریاگروهکشورهادارایویژگیهایفئودالی
مخصوصبهخودبودند.مثاًلدرممالکباستانخاورزمینمدتهامناسبات
فئودالیبابقایایدورانهایپیشیندرآمیختهبود.مالکیتدولتیبرزمینو
مالکیتشاهانقسمتمهمیاززمینهارادربرمیگرفت.آبیاریمصنوعی،
قنواتوشبکههایآبیاریوتعلقآنهابهدولتواشرافویژگیهایخاص

راموجبمیشد.
اضافی محصول تولید از است عبارت فئودالی اقتصاد اساسی قانون
مبنای بر وابسته رعایای استثمار و فئودال ارباب نیازمندیهای تأمین برای
طریق از رعایا، به نسبت وی محدود مالکیت و زمین بر مالکیتارباب
کاربهره،بهرٔهجنسیونقدیوانواعدیگرعوارضومالیاتهاوسیورسات

)واژٔهکاربهرهرادرفارسیمیتوانبهبیگاریتعبیرنمود(.
درآغازایندوراناقتصاد طبیعیتفوقکاملداشتومقصودازاقتصاد
به مبادله؛ برای نه است مصرف برای تولید هر که است آن )بسته( طبیعی
استثمار از که بهرهای و ازعواید خود امالک در ارباب هر دیگر، عبارت
دهقانانبهدستمیآوردزندگیمیکردوتقریبًاکلیهاحتیاجاتضروریوی
وخدمهاشدرامالکشتهیهمیشدوبهندرتمبادالتباخارجازاینمحیط
پایهقرارداشتو نیزبرهمین مورداستفادهقرارمیگرفت.اقتصاددهقانی
خانوادٔهدهقانیبهامورپیشهورینیزمیپرداختوعمدٔهنیازمندیهایخود
پیشهوری تولید شهرها توسعٔه با تدریج به بعدًا، مینمود. تأمین راشخصًا
اقتصاد درهای ناگزیر و یافت بسط ده و شهر بین مبادالت و کار تقسیم و
طبیعیبهخارجگشودهشدوبازارگسترشیافت.مناسباتتولیدیفئودالی
نیروهای تکامل راه در سّدی به فئودالی دوران تکامل از معینی مرحلٔه در
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مولدهبدلمیشود.بارشدتولیدکاالییعواملکموبیششکلگرفتٔهتولید
سرمایهداریپدیدمیگردد.قیامهاوجنگهایدهقانیاساسجامعٔهفئودالی
رامتزلزلمیکندوجامعهراهرشدخودرابهسویدورانبعدیمیگشاید.

دردورانمعاصربهعلتوجودسیستمجهانیسوسیالیستی،کهبهعامل
قاطعتکاملجامعٔهبشریبدلمیشودوهمچنینوجودنهضتهاینیرومند
یا ملیوآزادیبخشامکانآنهستکهجوامعیکهدرآنهنوزفئودالیسم
بقایایآنوجوددارد،دیگرازدورانُپردردسرمایهدارینگذرندومستقیمًابه

سویسوسیالیسمگامبردارند.

)Capitulation( ـ کاپیتوالسیون ��

از اینواقعیتاستکهبرخی ُمَبّین یارژیمکاپیتوالسیون کاپیتوالسیون
دولتهایسرمایهداریواستعمارگرازحقوقخاصیدرکشورهایوابسته
پیش قرن نیم در که ترکیه همچنین و ایران برخوردارند. مستعمره نیمه و
این بارز نبودند،مثالهای امپریالیستی ]درگذشته[مستعمرٔهرسمیممالک
به امتیازات و حقوق این میرفتند. بهشمار ویژه مستعمراتی حقوق اعطای
مربوطه کشو به نابرابر قراردادهای طبق امپریالیستی دولتهای اتباع سود
عبارتاست کاپیتوالسیون مهمترینمظاهروجود از یکی تحمیلمیشود.
کشور اتباع شامل محل دادگاههای و احکام و دادگستری قوانین که آن از
صاحبامتیازنمیشود.مثاًلدرصورتارتکابجرمتوسطاتباعدولتهای
امپریالیستیآنهاازطرفُکنسولگریدولتخودموردتعقیبقرارمیگرفتند

ونهازطرفدادگاههایمحلی.
مظاهردیگرکاپیتوالسیونعبارتاستازحقاتباعدولتهایامپریالیستی
بر محلی دولت حاکمیت و قدرت که مناطقی و منازل و مساکن داشتن به
پرداخت از معافیت ویژه، ُپست یا راهآهن داشتن نمیشد،حق اعمال آنها
مالیاتهاوعوارضمحلی،یاتخفیفزیادآن.ازنظرتاریخی،کاپیتوالسیون
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درقرنهایدهمتادوازدهممیالدیپدیدشدوعبارتازحقوقویژهایبود
نظیر ایتالیا در زمان آن تجارتی یافتٔه تکامل اتباعشهرهای به بیزانس در که
جنوا،پیزاوغیرهدادهمیشد.درآنقروناینحقوقاعطاشدهرادولتمحل
میتوانستطبقمنافعخودتغییردهدیاُملغٰیکند.پسازتشکیلامپراتوری

عثمانی،اینحقوقویژهدرمورداتباعشهرهایمزبورتأییدوتجدیدشد.
حقوق همین نظیری عثمانی امپراتور دّوم سلیمان 1۶ قرن اواسط در
مارکس، کارل کرد. تفویض نیز فرانسوی بازرگانان به قراردادی طبق را
امتیازات و امپراتوری اجازهنامههای مثابه به زمان آن در را کاپیتوالسیون
سایر اتباع به عثمانی( )دربار عالی باب توسط که میکند توصیف ویژهای
کشورهایاروپاییدادهمیشدتابالمانعبهسوداگریوپیشهوریبپردازند.
وجهمشخصٔهاینقراردادهاآنبودکهمتقابلنبودند،یعنیبهطوریکجانبه
اینحقوقخاصدادهمیشد،منتهٰیامکانداشتتوسطدولتمربوطهالغا
بدینمعنی یافت، کاپیتوالسیونخصلتجدیدی اواسطقرن18 در گردد.
کهازطرفدولتهایقویاروپاییبهکشورهایشرقتحمیلشدودیگربه

طوریکجانبهقابلالغانبود.
کاپیتوالسیوندرایراندراواخرقرن18واوایلقرن1۹اجراشدوپس
ازآندرچینوژاپنوبرخیدیگرکشورهایآسیاوآفریقاعملیگردید.رژیم
کاپیتوالسیونبهنفوذسرمایههاوبازارهادراینکشورهاوعقبماندهنگهداشتن
کرد. فراوانی کمک آمریکا متحد ایاالت و اروپایی دولتهای توسط آنها
قضایی و پلیسی اداری، اختیارات ممالکسرمایهداری این کنسولگریهای
ویژهیافتند،حقبرونمرزیبرایاتباعخودبهدستآوردند،مالکیتآنهاو
خودآنهاازحیطٔهقدرتوتصمیمدولتهایمربوطٔهمحلیخارجشدند.

دارد. آشکار مغایرت خلقها واستقالل حاکمیت حق با کاپیتوالسیون
انگلستانوروسیٔهتزاریازاینحقوقویژهدرایرانبرخورداربودندورژیم
کاپیتوالسیونرابهمیهنماتحمیلکردهبودند.بالفاصلهپسازانقالبکبیر
سوسیالیستیاکتبر،حکومتشورویاعالمکردکهکاپیتوالسیونرایکیاز
اشکالیوغاستعماریمیشمردوآنراملغٰیمیکند.دولتشورویازکلیٔه
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امتیازاتویژٔهتزاریچشمپوشیدوهمینعمل اینحقوقاستعمارگرانهو
امکاندادکهحقکاپیتوالسیونسایرکشورهایامپریالیستینیزُملغٰیگردد.

و مّلی آزادیبخش نهضتهای مشترک مبارزٔه نیز گیتی نقاط سایر در
دولتجوانشورویبهخاطرحقحاکمیتخلقها،باالخرهامپریالیستها
اگرچههموارهکوشیدند ازرژیمکاپیتوالسیونصرفنظرکنند. راوداشت
برایخودحفظ را استعماری اینگونهحقوق ودرعمل، پنهان، بهنحوی

کنند.
تصویبقانونمصونیتمستشارانآمریکاییدرزمانشاهمخلوعنمونٔه

بارزآنوناقضاستقاللوحاکمیتمّلیمابود.

�۶ ـ کارگر کشاورزی

واحدهای در که مزدبگیر کارگر از است عبارت کشاورزی پرولتر یا
دهقانان اغلب کشاورزی کارگران میکند. کار سرمایهداری کشاورزی
اجیر دستمزد دریافت برای شده، خراب خانه که کمزمیناند یا بیزمین
زمیندارمیگردند.درنظامسرمایهداریانبوهدهقانانفقیربهسرعتهرگونه
مالکیتونسقیراازدستمیدهندوقشریازآنانبهکارگرکشاورزیمبدل
میشوند.کارگرانکشاورزیازلحاظرابطٔهخودباوسایلتولید)یعنیفقدان
چنینمالکیتی(،ازنظرنحؤهاستثمارکهفروشنیرویکارخودوتولیداضافه
ارزشاست،وازنظرنحؤهدریافتسهمخودکهمزداعمازنقدییاجنسی
است،جزوطبقٔهکارگر)پرولتاریا(محسوبمیگردند؛ولیبهعلتشرایط
خاصروستا،ُسنّتهایسیاهظلموبهرهکشی،پراکندگیوغیرهتیرهروزترین
قشرطبقٔهکارگرراتشکیلمیدهند.درموردآنانکارفرمایسرمایهدارعبارت
اززمینداریاستکهممکناستیکسرمایهدارکالنبازمینهایوسیعو
اراضیکموبیشمکانیزه،یابانکهاومؤسساتمختلف،یاشرکتهایچند
تنسرمایهگذار،یاکوالکهایعنیسرمایهداریروستاودهقانانمرفهساکن
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دهباشند.
کلیٔه به زمین واگذاری استثمار، الغای بهعلت درجامعٔهسوسیالیستی،
زارعان،اشتراکیکردنکشاورزیوازبینرفتناقشارمختلفطبقٔهسرمایهدار

استثمارگر،پرولتاریایکشاورزینیزوجودندارد.

�٧ ـ کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر

آیاتقسیمبندیجهانبهدوگروهمزبرووسپستوضیحپدیدههایجهان
تفسیررویدادهاودرک پایٔه و باشد اینشالوده،میتوانددرست بر معاصر
سیاستهاگردد؟مبلغانایننظریهکلیٔهکشورهایجهانراازرویمیزانرشد
صنعتییاسطحدرآمدملیبهدودستهتقسیممیکنند:یکیدستٔهکشورهای
غنیکهدرآنهمایاالتمتحدآمریکاراقرارمیدهندوهماتحادشورویرا،
همکشورهایپیشرفتٔهسرمایهداریوهمکشورهایپیشرفتٔهسوسیالیستیرا؛
دّومبقیٔهکشورهایجهانکهفقیرهستند.پسازاینتقسیمبندیُمبّلغانمزبور
میگوینددستٔهاّولگروهدّومرااستثمارمیکنندوعلتفقروعقبماندگی
گروهدّومهمهمینبهرهکشیاستونتیجهایکهازاین»استدالل«میگیرند
بایدمتحدشوندوعلیهکشورهایغنیمبارزه فقیر ایناستکهکشورهای

کنند.
که آنجاست در ابتدا همان از سفسطه ولی است. آراسته قضیه ظاهر
کشورهایجهانراازرویشاخصهایینظیرمیزانرشداقتصادیوقدرت
صنایعنمیتوانتقسیمکرد،بلکهِمالکاصلیواساسیگروهبندیکشورها
و سیاست و اجتماع و اقتصاد آنچه است. اجتماعی و اقتصادی سیستم
فرهنگوکلیٔهشئونزندگیکشورهاراازهممتمایزمیسازد،نظام اقتصادی 
ماهیت طبقاتی حکومتاستنهمیزانرشدوقدرتصنایع. و اجتماعیو
و جهان و مختلف کشورهای سیاست و اقتصادی نظام ماهیت درک برای
توضیحگروهبندیهادرجهانکنونیبایداینمالکاصلیرادرنظرداشت.
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تنهادرچنینصورتیاستکهمیتوانقضاوتصحیحومنطبقباواقعیت
کرد.چگونهمیتوانتفاوتاصولیوماهویبیندوسیاستوروش،مثاًل
آمریکا،جمهوریسوسیالیستی متحد ایاالت با را ]سابق[ شوروی اتحاد
با را ]سابق[ آلمان دموکراتیک جمهوری ایتالیا، با را ]سابق[ چکسلواکی
آلمانفدرال]سابق[نادیدهگرفتودرهرزمینهای،ازتکاملاقتصادوفرهنگ
گرفتهتاسیاستخارجی،ازنحؤهبرخوردنسبتبهکشورهایدرحالرشد
وسیاستوکمکوهمکاریگرفتهتاروشنسبتبهجنبشهایآزادیبخش
ملی،تضادآشکاریراکهناشیازدونظاماجتماعیواقتصادیمتفاوتو
متمایزسوسیالیسموسرمایهداریاستمشاهدهنکرد؟پسغناوفقرورشد
دو به تقسیمکشورهایجهان ِمالک بهخودیخود وعقبماندگی یافتگی

گروهوتوضیحدهندٔهپدیدههانمیتواندباشد.
تئوریسینهای ازجانب نخست که ناصحیح نظریٔه این مبلغان هدف
است یکی گردیده تکمیل مائوئیستها جانب از سپس و مطرح بورژوازی
وآنایجادتفرقهبینکشورهایسوسیالیستیوکشورهایدرحالرشدیابه

اصطالحجهانسوماست.
گناه میخواهند واقع در نظریه این اشاعٔه با جهانی امپریالیسم مبلغان
کمرشد کشورهای و سابق وابستٔه و مستعمره کشورهای واپسماندگی
حاضرراکهمستقیمًامتوجهدولتهایامپریالیستیاستبهگردنکشورهای
غنیبهطورکلی)کهدولتهایسوسیالیستیپیشرفتهنیزوارددرآنجرگه
همسطح را سوسیالیستی کشورهای ترتیب بدین و بیندازند میشوند(،
کشروهای میدانند همه که آن حال دهند، قرار امپریالیستی کشورهای
سوسیالیستیپیشرفتٔهفعلیاغلبتاقبلازبرقرارینظامجدیدسوسیالیستی،
استثمارهمینممالکسرمایهداریو زیر و بودند مانده خودممالکیعقب
امپریالیستیقرارداشتند.تنهاسوسیالیسم،ایننظامجدیداقتصادیوسیاسی
واجتماعیاستکهدرچنددههموجبترقیسریعورشدبیسابقٔهوغنای
آنهاشدودرمناسباتبینملتهاودولتهاتحولبنیادیایجادکرد.البته
همشورویوهمآمریکافوالدفراوانتولیدمیکنند،مراکزاتمیمیسازند،
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هرگز تولید در تشابه این ولی غیره، و میزنند دست فضایی تجربیات به
این دولتهای طبقاتی ماهیت و تولیدی مناسبات اساسی تفاوت نمیتواند
کشورهارابپوشاند.یکیفارغازاستثماراستودیگریمبتنیبراستثمار؛
یکیخادمخلقاستودیگریدرخدمتسرمایهداران؛یکییاورخلقهاو
نواستعمارگراست، آنهاستودیگری اقتصادی و استقاللسیاسی حامی
از مانده وعقب فقیر است.کشورهای بینالمللی ژاندارم و دشمنخلقها
آنجهتدرفقروعقبماندگینگهداشتهشدهاندکهامپریالیسمسالیاندراز
با برآنهاتحمیلکردهاستوامروزهم اقتصادیوسیاسیخودرا تسلط
کشورهای امروز اگر میدهد. ادامه را تسلط همان نواستعماری شیوههای
یابندعلتشآن اندازهایازتسلطامپریالیسمنجات تا یابندهتوانستهاند رشد
استکهمبارزٔهآنهادروجودسیستمجهانیسوسیالیسمپشتیبانودوستی
صادقیافتهاست.اینسیستمجهانیسوسیالیسماستکهبهسیادتمطلق

امپریالیسمدرجهانخاتمهداده.
نفی معنی به فقیر و غنی کشورهای گروه دو به جهان تقسیم تئوری
تعالیممارکسیستیدربارٔهطبقاتاجتماعیومبارزٔهطبقاتیوماهیتطبقاتی
کمونیسم، و سوسیالیسم سازندٔه کشورهای کنونی عصر در رژیمهاست.
و ملی آزادیبخش جنبشهای و سرمایهداری، جهان در کارگری جنبش
یک در برگزیدهاند را غیرسرمایهداری رشد راه که نواستقالل کشورهای
جبهٔه آمریکا امپریالیسم آن رأس بر و امپریالیسمجهانی و دارند قرار جبهه
مقابل.مسئلٔهاساسیمبارزٔهمتحدووحدتعملسهنیرویعمدهدرجبهٔه
ضدامپریالیستیاست.برایپیروزیدرمبارزه،شناختدشمنوتشخیص
دوستازمبادیمسلمبهشمارمیرود.امپریالیسمدشمنواقعینهضتهای
کشورهای وجود در سوسیالیسم است. استقاللجویانه و آزادیبخش
سوسیالیستیوجنبشکمونیستیوکارگری،متحدودوستویاورنهضت

آزادیبخشملیاست.
درجهانکنونیسیستمجهانیسوسیالیستی،نهضتکارگریکشورهای
پیشرفتٔهسرمایهداریوجنبشآزادیبخشملیدرکشورهایرشدیابندهسه
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از را انسانی جامعٔه که است اجتماعی تحوالت عظیم شّط نیرومند شاخٔه
دورانسرمایهداریبهدورانسوسیالیستیانتقالمیدهد.

�� ـ ُکمپلکس نظامی ـ صنعتی

»ُکمپلکسنظامیـصنعتی«عبارتاستازدرهمآمیختگیوپیوندوسیع
از انحصاریومحافلنظامیکه منافعوفعالیتبرخیمحافل بین وژرف
بهمثابه اهرمهایجّدیسیاسیبهرهبرداریمیکنند.درزمانمامیلیتاریسم
سیاستوحربٔهامپریالیسمدرکشورهایبزرگسرمایهداریبیشازپیشبه
»ُکمپلکسنظامیـصنعتی«متکیمیشود.ُکمپلکسنظامیـصنعتیوسیلٔه
کسبسودهایبسیارکالنانحصاری،اجرایهدفهاینواستعماری،اعمال
مقاصدسیاسیدرخارجوتحمیلنفوذسیاسیدرداخل،تدارکاقدامهای
ُکمپلکس است. دیوانهوار تسلیحاتی مسابقههای انجام و تجاوزکارانه،
)مجمتع(نظامیـصنعتیبیشازپیشوبهویژهدرایاالتمتحدآمریکابه
امور اصلی گردانندٔه و امپریالیستی دولتهای ومشی کنندٔهسیاست تعیین

اقتصادیوخارجیوجاسوسیوغیرهبدلمیشود.

�9 ـ کمون اّولیه

کموناّولیهیاجامعٔهاشتراکیَبَدوینخستینشیوهتولیددرتاریخاست.
بسیار وسایل بر انسانی گروههای و اجتماعات جمعی مالکیت آن شالودٔه
خانگی آالت مساکن، کار، وسایل زمین، بود. جمعی کار و تولید ابتدایی
در بود. مربوطه گروه و قبیله افراد همٔه یعنی جمع مشترک ِملک غیره و
بروسایلدفاع اینمالکیتعمومیومشترک،مالکیتشخصی چارچوب
واسلحهوبرخیوسایلمورداستفادٔهشخصیوجودداشت.تولیدبهطور
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جمعیوباوسایلکاربسیارابتداییصورتمیگرفتوچهبسابهشکارو
جمعآوریمیوهبهشکلدستهجمعیونظایراینهامحدودمیشد.ثمرٔهکار
مشترک،درآنجامعه،بهطورمساویتقسیمومشترکًاوجمعیودوستانه
و کوچک گروههای مالکیت از عبارت اشتراکی مالکیت میشد. مصرف
معمموالًجداازهمبود.همزمانبااینمالکیتاشتراکی،همچنینمالکیت
شخصیاعضایهرگروهبربرخیوسایلکاروجودداشتکهدرعینحال
سالحتدافعیدرمقابلدرندگاننیزمحسوبمیشد.اینمناسباتتولیدی
درکموناّولیهنتیجٔهاجتماعیکردنآگاهانٔهوسایلتولیدنبود.ضرورتکار
جمعیومالکیتاشتراکیبروسایلتولید،ازسطحبسیارنازلرشدنیروهای
مولدهوازخصلتَبَدویوسایلکارناشیمیشد.درآنهنگامغیرممکن
بودبهتنهایینَِعممادیبرایادامٔهزیستتولیدکردوعلیهنیروهایطبیعی،
ودرندگانوقبایلهمسایهمبارزهنمود.زندگیوکارجمعیودفاعمشترک
دوران آن در َبَدوی انسان کار بود. ناگزیر امری و داشت حیاتی ضرورت
بود ُمحقرویالزم بسیار ادامٔهحیات برای آنچه از بیش ثمری بههیچوجه
نداشت.دراینمراحلاّولیٔهجامعٔهبشری،کهخودمیلیونهاسالطولکشید،
بهرهکشیاجتماعیمفهومینمیتوانستداشتهباشد.نابرابریازنظردرآمد
نیامده ومالکیتوجودنداشت،استثمارفردازفردودولتهنوزبهوجود

بود.
کارصورتگرفت،یعنی تقسیم طبیعی باتکاملوسایلتولید بهتدریج
کارهابرحسبجنسـزنیامردبودنـوبرحسنسنـپیریاجوانبودنـ
البتهباهمانمعیارهایَبَدویوازدیادنفوسمنجربه تقسیمشد.رشداقتصادـ
ایجادسازمانهایقبیلهایشد.درآغاز،درایناجتماعقبیلهاینقشاصلیو
بهآنماتریارکال اینآندورانیاستکه دارابودند. موضعاساسیرازنان
دارای مردان تاریخی، تکامل جریان در آن از پس میگویند. مادرشاهی یا
وضعمسلطاجتماعیشدند.بهاینمرحلهپاتریارکالیاپدرشاهیمیگویند.
در شد(. مرسوم نیز مادرساالری و پدرساالری اصطالحهای فارسی )در
آخرینمرحلٔهفورماسیوناجتماعیـاقتصادیکموناّولیه،همزمانبارشد



١٧9امیرنیکآیین

دامپروریوکشاورزی،تقسیم اجتماعی کاربهوجودآمدومبادلهبینافراد
قبایلآغازشد.نخستینتقسیمبزرگاجتماعیکار،جداشدنقبایلدامپرور
بود.بهعلتتکاملبعدینیروهایمولده،کارانسانهرچهبیشترثمرمیداد،
و متنوعترمیشد و فزونتر زیست تولیدمیشد،وسایل بیشتری مادی نَِعم
حداقلنیازبرایادامٔهزندگیفزونیمیگرفت.بهاینترتیبامکانآنپدید
آمدکهکاراضافیانسانومحصولاضافیکارانسانبهتصرففرددیگردر

آید.
جامعهآبستنپیدایشاستثماروایجادشیؤهتولیدجدیدیگشت.مناسبات
تساویوهمکاریواشتراکمالکیت،دیگراجازٔهتکاملنیروهایمولدهرا
نمیداد.بهرهبرداریخصوصی،کارانفرادیومبادلهمنجربهپیدایشمالکیت
خصوصیواختالفدرآمدوبهدنبالآنپیدایشطبقاتواستثمارفردازفرد
شد.پیدایشمالکیتخصوصیومبادله،جامعٔهاشتراکیَبَدویرابهتدریج
متالشیساخت.گذاربهجامعٔهطبقاتیچهازنظرشکلوچهازنظرآهنگ
بسیارمتنوعوبرحسبشرایطمشخصتاریخیوجغرافیاییبسیارگونهگونه
است.گروههایخاصدارایدرآمدویژهووضعاجتماعیخاص)بهعلت
رهبرینظامیوحفاظتشبکههایآبیاریوسرپرستیامورجمعیقبایل(،
بردهداری، جدید تولید شیؤه شدند. مبدل استثمارگر جدید طبقٔه به کم کم

نخستینفورماسیونمتکیبراستثمار،بهوجودآمد.

)Communisme( 9٠ ـ کمونیسم

کمونیسمآنفورماسیوناجتماعیـاقتصادیاستکهپسازفورماسیون
سرمایهداری)کاپیتالیسم(جامعٔهبشریبهآنمیرسدوخوددارایدومرحله
است.درمرحلٔهاّول،یعنیمرحلٔهسوسیالیستی،استثمارانسانازانساناز
تمامحیات برقرارمیگردد، تولید بروسایل اجتماعی بینمیرود.مالکیت
بهسرعت ُبندگرگونشده و بیخ از اجتماعیوفرهنگیجامعه اقتصادی،
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انسانیامکان شکوفاومترقیمیگردد،مسئلٔهملیحلمیشود،شخصیت
اجتماعی حیات بنیاد روزافزون وسیع دموکراسی مییابد، جانبه همه رشد
جامعهقرارمیگیردواصلازهرکسطبقاستعدادش،بههرکسطبقکارش
تحققمییابد.سوسیالیسمملتهایجهانرابهسرمنزلآزادیونیکبختی
بهکشوریصنعتیوشکوفان را تبدیلکشوریعقبمانده کار و میرساند
و کار کارگران برای سوسیالیسم میدهد. انجام نسل یک زندگی طی در
کار وسیع افق روشنفکران برای تکنیک، و زمین دهقانان برای سربلندی،
خالقوشکفتگیشخصیتواستعداد،وبرایهمٔهزحمتکشانرفاهمادیو

معنوی،علموفرهنگمعاصروبهداشتعمومیرابههمراهمیآورد.
است. کمونیسم فورماسیون ابتدایی مرحلٔه یک خود سوسیالیسم ولی
تحولتدریجیسوسیالیسمبهکمونیسمیکقانونعینیاستکهتدارکآن
درسیرتکاملپیشینجامعٔهسوسیالیستی،دربطنآنوبرشالودٔهآنصورت
تودٔهمردموتحقق اینروندتوسطفعالیتومشارکتروزافزون میگیرد.
تدریجیسیاستحزبکمونیستانجاممیشود.کمونیسمرسالتتاریخی
رهاییکلیٔهافرادراازنابرابریاجتماعی،ازکلیٔهاشکالستمگریواستثمار
و برادری برابری، آزادی، کار، صلح، و میدهد انجام جنگ کابوس از و
نیک بختیرادررویزمینبرایهمٔهمللبهارمغانمیآورد.دراینجامعه
شعارهمهچیزبهخاطرانسانوبرایخیروسعادتانسانبهطورکاملتجسم

خواهدیافت.
جامعٔهآیندهبشریت،کمونیسماست.

تولیددرکمونیسمچگونهاست؟کمونیسمافزایشمداومتولیداجتماعی
وباالبردنسطحبازدهکاررابراساسپیشرفتسریععلموفنتأمینمیکند،
انسانرابهمدرنترینونیرومندترینتکنیکمجهزمینماید،تسلطانسانرا
برطبیعتبهاوجبیسابقهمیرساندوامکانمیدهدتانیروهایطبیعتهر
چهبیشترتحتفرمانانساندرآید.اقتصادبهعالیتریندرجهسازمانمییابد
وازثروتهایمادیوطبیعیومنابعنیرویکارانسانیبهثمربخشترینو

معقولترینطرزاستفادهمیشود.
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-هدفتولیددرکمونیسمچیست؟هدفتولیدکمونیستیعبارتاست
بالوقفٔه پیشرفت تأمین جامعه، اعضای روزافزون نیازمندیهای ارضای از
حسب بر جامعه عضو هر به فرهنگی و ماّدی نَِعم کلیه واگذاری جامعه،

نیازمندیهایروزافزونوتقاضایفردیوسلیقٔهشخصیاو.
-شاخصمالکیتکداماست؟دراینمرحلٔهعالیفورماسیونکمونیستی،
مالکیتکمونیستییگانهبروسایلتولیدوجودخواهدداشتواشیاءمورد
خواهد قرار جامعه عضو هر کامل اختیار و تملک تحت شخصی مصرف

داشت.
-شاخصتوزیعچیست؟درکمونیسمشاخصتوزیععبارتازاجرای
اینشعاراستکه»ازهرکسطبقاستعدادش،بههرکسیبنابرنیازش«.در
نعم وفور از درجه آن هنوز فورماسیون، این اّول مرحلٔه یعنی سوسیالیسم،
تحقق را شعار این بتوان که ندارد وجود عملی امکانات و معنوی و مادی
و تولید شالودٔهشاخصهای بر کمونیستی، مرحلٔه دّوم، مرحلٔه در بخشید.
این اجرای مردم آگاهی باالبودنسطح و مالکیت وشاخصهای آن هدف

اصلامکانپذیرمیگردد.
-طبقاتاجتماعیدرکمونیسمچگونهاند؟دردورانکمونیسمطبقات
اقتصادیوفرهنگیومعیشتیو وجودنخواهدداشت.تفاوتاجتماعیو
نحؤهزندگیبینشهرودهازبینخواهدرفت.هرچهنیروهایمولدهترقی
کندوامکاناترفاهوآسایشاهالیبیشترباشد،ِدهبیشتربهسطحشهرارتقا
خواهدیافت،یعنیمحیطشهریوروستاییتشابهفزایندهایخواهندیافتو
تفاوتهایاساسیبینکارصنعتیوکارکشاورزیازبینخواهدرفت.اگر
درسوسیالیسمدوشکلمالکیتاجتماعیوجودداشت،بهتدریجدرآینده
انتقالبهسویبرقراریمالکیتواحدهمگانیخلقانجامخواهدگرفت.با
پیروزیکمونیسمکارفکریوبدنیوفعالیتتولیدیعمیقًاباهمدرخواهد
کار به که افرادی بهسطح فنیهمگان معلومات و فرهنگی آمیخت.سطح
تقسیمجامعه به بدینسانکمونیسم یافت. ارتقاخواهد دارند اشتغال فکری
بهطبقاتوقشرهایاجتماعیپایانخواهدداد.براثرازبینرفتنتمایزهای
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ایدئولوژی حقوق، سیاست، دولت، نظیر روبنایی مهم مقوالت طبقاتی،
سیاسیوحقوقیکهوابستهبهوجودوعملطبقاتهستندزوالمییابند.به

تدریجدولترا»خودگردانیاجتماعیکمونیستی«میگیرد.
-وضعافراددرجامعهورابطٔهبینفردواجتماعچگونهخواهدبود؟در
دورانکمونیسمهمٔهافراددارایموقعیتبرابردرجامعهخواهندبود،نسبت
برابرخواهند بهوسایلتولیدرابطهاییکسانودرکاروتوزیعنعمشرایط
داشت.همهدرادارٔهاموراجتماعشرکتفعال،برابروآزادخواهندداشت.
منافعاجتماعیوفردیمناسباتهماهنگ پایٔهوحدت بر بینفردوجامعه
برقرارخواهدشدوتقاضایافرادباوجودتنوععظیموتکاملهمهجانبٔهآن
ناشیازنیازمندیهایسالمومعقولانسانیخواهدبود.سطحعالیآگاهی
انساندوستی، بهمصالحجامعه، انضباط،خدمت کار، به کمونیستی،عشق

ُکلکتیویسمازخصایلذاتیانسانجامعٔهکمونیستیاست.
-مسئلٔهکاردرجامعٔهکمونیستیبهچهشکلخواهدبود؟جامعٔهکمونیستی
کهبنیادآنبرتولیددارایسازمانعالیوتکنیکمترقیاستواراست،خصلت
چنین نمیدارد. معاف کار از را جامعه ولیاعضای میدهد، تغییر را کار
جامعهایبههیچوجهجامعٔههرجومرج،خودسریوتنپرورینخواهدبود.
هرفرددارایقدرتکاردرکاراجتماعیشرکتخواهدکرد.درکلیٔهاعضای
تغییرخصلتوتکاملتجهیزفنیکارودرپرتویعالیبودن اثر بر جامعه
سطحآگاهییکنوعنیازدرونیپدیدمیآیدکهداوطلبانهوطبقذوقوتمایل
بر بلکه نیست اجبار بر تولیدی کار اساس کنند. کار رفاهجامعه برای خود
درکوظیفهاجتماعیاست.کاربهیکنیازدرجهاّولزندگی،بهعاملعمدٔه

رشدهمهجانبٔهشخصیتانسانیبدلمیگردد.
-رابطٔهمللدرکمونیسمچگونهاست؟دردورانکمونیسمنزدیکیهر
چهبیشتروهمهجانبٔهمللبراساساشتراککاملمنافعاقتصادیوسیاسیو
معنوی،دوستیبرادرانهوهمکاریانجامخواهدگرفت.کمونیسم،بینالملل

متحدانسانهاراجانشینمللواقوامپراکندهمیکند.
است؟ چگونه کمونیسم در خصوصی حیات و انسانی شخصیت -
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کمونیسمنظامیاستکهدرآناستعدادهاوقرایحوبهترینخصایلانسانی
روابط میکند. پیدا وخالقیت وعرصٔهوسیعظهور وشکفتهمیشود آزاد
خانوادگینیزتمامًاازشائبٔهحسابهایماّدیمنّزهمیگرددوکاماًلبربنیاد

عشقوودادمتقابلاستوارمیگردد.
چنیناستوجوهمشخصٔهجامعٔهکمونیستی.کمونیسمعبارتاستاز
نظاماجتماعیبدونطبقاتبامالکیتواحدهمگانیمردمبروسایلتولید،
تکامل با همزمان آن در که جامعه، اعضای همه اجتماعی کامل برابری
همهجانبٔهافرادنیروهایمولدهنیزبربنیادعلموتکنیکدائمًاپیشرفتمیکند
تحقق نیازش« طبق کس هر به استعدادش، طبق هرکس »از عالیٔه اصل و
میپذیرد.کمونیسمعبارتاستازجامعٔهکاماًلمتشکلازمردمزحمتکش
آزادوآگاهکهدرآنادارٔهامورتوسطخودجامعه)درعالیترینسطحسازمان
ومدیریت(انجاممیگیردوکاربهنفعجامعهبرایهمهکسبهنیازحیاتیو
بهضرورتادراکشدهتبدیلخواهدگردیدواستعدادهرفردبهحداکثربه
نفعهمگانشکوفانخواهدگشت.بهخاطرایجادچنینجامعهایاستکه

نسلهایمتوالیمترقیترینوپیشروترینانسانهامبارزهمیکنند.
اینجامعهیکخوابوخیالوآرزویموهومنیستواگرپیشینیانآن
رابهمدینٔهفاضلهتعبیرمیکردندبایدبگوییمکهازهماکنونسواداینشهر
برابر در و تعیینشده وعماًل علمًا آن به راهرسیدن و است آشکار دور از
بشریتقراردارد.مبارزهبرایطّیطریقدراینراهدرپرتوتعالیممارکسیسم
ـلنینیسموجانبازیبرایایجادچنینجامعهایبهترینمحتوایحیاتیبرای
هرانسانمترقیعصرماست.هدفکمونیستهاایجادچنینجامعهایاست.
دراینراهاستکههزارانقهرماننامدارومیلیونهاقهرمانگمنامدرهمٔه
کشورهایجهانجانباختهاند.برایتحققچنینجامعٔهجانبخشواستقرار
سوسیالیسموکمونیسمدرمیهنماایراناستکهارانیهاوروزبههاازجان

گذشتند.
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9١ ـ کوالک

زمین مرفهصاحب دهقان آن یعنی ِده، معنایسرمایهدار به روسی واژٔه
کافیباُبنیٔهمالیقویکهدرآمدخودراازراهاستثمارنیرویکاردیگرانیعنی
مستقیم کار بر عالوه کوالکها میکند. تأمین ُمزدبگیر کشاورزی کارگران
به میشوند محسوب ده پولداران چون قاعدتًا دامپروری، و کشاورزی در
کارهایتجاری،رباخواری،اجارٔهزمین،واسطهگری،اجارهدادنداموآالت
ده، در سرمایهداری مناسبات رشد نتیجٔه در میپردازند. کشاورزی ابزار و
کوالکهانفوذوقدرتفراوانمییابندوعلٰیرغمعدٔهکمخودنقشمهمی
درتولیدکشاورزیواموراجتماعیبهعهدهمیگیرند.آنهانیزمثلاربابان
وسرمایهدارانبزرگزمینداربیرحمانهکارگرانکشاورزیوهمچنینسایر
دهقاناندهراکهمقروضآنهاهستندیابهوسایلآنهااحتیاجدارنداستثمار
اربابانسابق،کهمیخواهند با آنهادرعینحالدرمرحلٔهمعینی میکنند.
که کشاورزی بزرگ شرکتهای و سرمایهداران با یا بگیرند، را آنها جای

حیطٔهعملآنهارامحدودمیکنند،درتضادواقعمیشوند.

)Latifundiste( 92 ـ التیفوندیست

یعنیکسیکهصاحباراضیوسیعکشاورزیباشد.التیفوندبهمعنای
سرزمینوسیعمتعلقبهیکفرد،واژهایالتینیاست.التیفوندنخستینبار
نتیجٔه باستان ُرم در بردهداری التیفوندهای شد. پدید بردهداری دوران در
توسط بهدولت متعلق زمینهای و دهقانان به متعلق زمینهای قبضهکردن
بسیاروسیع اراضی این در بود. برده ازرهبرانوزمامدارانصاحب مشتی
به و میکردند، استثمار را بردگان مفت تقریبًا و ارزان کار التیفوندیستها
و میکردند خارج صحنه از هم را باقیمانده کوچک تولیدکنندگان تدریج
زمینهایشانراغصبمیکردند.پسازیکمرحلٔهافول،همزمانباتالشی
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نظامبردهداری،باردیگرالتیفوندهابهشکلدیگردردورانفئودالیسمظاهر
شدندوهماکنونحتیدربرخیازکشورهایسرمایهدارینیزوجوددارند.
التیفوندهاوالتیفوندیستهادربرخیایاالتجنوبیایاالتمتحدآمریکا،
وجوددارند. التین آمریکای مختلف کشورهای در بهویژه و ایتالیا، در
التیفوندیستهادرحالیکهبقایایجدینظامفئودالیرادرتولیدکشاورزی
اجارهداریقطعهزمین بهمزارعهو ازسیستمسهمکارشبیه حفظمیکنند،
کوچکبهدهقاناننیزاستفادهمیکنندوکاریدیونحؤهرعیتیکارومناسبات
راادامهمیدهند،ضمنًاازکارماشینیوپرولترهایکشاورزیمثاًلدرفصل
چیدنمیوهوقطعنیشکرونظایرآننیزاستفادهمیکنند،وبدینترتیبعواملی
ازاستثمارسرمایهداریرادرخدمتخودمیگیرند.بنابراین،وجهمشخصٔه
اساسیالتیفوندیستهاماهیتنیمهفئودالیآنها،تکیهبرکاریدیونحؤه
استثمارشبهاربابیاست،اگرچهاینجاوآنجابهمناسبتفصلونوعکشتاز

کارگرکشاورزینیزاستفادهمیکنند.
الزمبهتذکراستکهبرخیشرکتهایبزرگامپریالیستیایاالتمتحد
التین آمریکای مختلف کشورهای در وسیع بسیار اراضی مالک که آمریکا
برشالودٔهالتیفوندیمستقرکردهاند. را ازفعالیتخود اینقسمت هستند،

علیاالصولالتیفوندیستهاازارتجاعیتریناقشاراستثمارگرانهستند.

)Lumpenproletariat( 9٣ ـ لومپن پرولتاریا


ایناصطالحکهدرمباحثاجتماعیوسیاسیاغلبدیدهمیشودازنظر
لغوییعنیپرولتاریایژندهپوش؛ولیمفهومدقیقعلمیآنیعنیآنقشرهای
وازدهوطبقٔهخودراازدستدادهکهدرجوامعسرمایهداریاغلبدرشهرهای
بزرگزندگیمیکنند،دچارتباهیوفاقدوابستگیطبقاتیشدهاند،ازجریان
عادیبهدورند،بدونشغلوحرفهایخاص،بدونکارمفیدبرایجامعهو
بههرکاریهرچند چهبسادرشرایطسختوبدبهسرمیبرندواحتماالً
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ناشایستوضدانسانیتندرمیدهند.دزدان،چاقوکشانحرفهای،اوباش،
ولگردان،روسپیانوجنایتکارانباجگیرونظایراینهاازاینجملهاند.

اگرچهبسیاریازعناصرقشرلومپنپرولتاریاسابقًاکارگریاخردهبورژوا
بودهاندوبراثرشرایطرژیمسرمایهداریدچاربدبختیوسرگردانیوتباهی
شدهاند،بااینحالدراینوضعمشخصخودوابستگیهایطبقاتیخویش
رابهویژهنسبتبهپرولتاریاازدستمیدهند.آنجافاقدعالیقایدئولوژیکی
مشترکوهمبستگیطبقاتیزحمتکشانهستند.ازاینگونهعناصر،ارتجاع
استفاده خود دموکراتیک ضد و ملی ضد مقاصد برای اغلب سرمایهداری
میکند،آنهارابرایکثیفتریناموراجیرمیکندودرکودتاهاوتوطئههااز
آنهااستفادهمیکند.ازجملهدرکودتای۲8مردادباپولسازمانجاسوسی

آمریکا،ازعدهایازچاقوکشانواراذلوفواحشاستفادهشد.
بورژوازیازبینآنهاافرادیرابرایشرکتدرگروهضربتیفاشیستی
مثابه به آنها از کارگری، اعتصابات هنگام به میگیرد. مزدوری به را
اعتصابشکناستفادهمیشود.قاتالنسیاسیوآدمکشانیکهبهخاطرپول
حاضرندهررجلسیاسیواجتماعیمترقیراسربهنیستکنندازمیاناینها
برگزیدهمیشوندوگانگستریسمسیاسیازآنهابهرهبرداریمیکند.خالصه
لومپنپرولتاریاباوجوداینکهاغلبازنظروضعزندگیدردشواریزیادی
دادنخصوصیاتطبقاتیخودحاضراست ازدست بهعلت بهسرمیبرد
قرار ارتجاع و استفادٔهسرمایهداری امرمورد این و دردهد تن بههرکاری

میگیرد.
دائمی کردن ورشکست با خود، مزمن بیکاری با سرمایهداری دوران
آوارگی و فقر تشدید به دائمیاش گرایش و اقشارمختلفخردهبورژوازی
زحمتکشان،سرچشمٔهایجادلومپناست.البتهنبایدتصورکردهرفردبیکار
ودرماندهلومپنپرولتاریاست،هرقدرکهمدتبیکاریویطوالنیباشد.به
هیچوجه!لومپنپرولتایابهآنافرادیاطالقمیشودکهطبقٔهخودراازدست
طبقاتی همبستگی و رابطه گونه هر فاقد و شدهاند کشیده فساد به دادهاند،
نظامسرمایهداری نابودی و انقالبسوسیالیستی نتیجٔه در قشر این هستند.
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ازبینمیرود.

)Libéralisme( 9۴ ـ لیبرالیسم

ازنظرمفهوممیتوانآنراآزادمنشیمعناکردکهازواژٔه»لیبر«بهمعنای
آزادمشتقشدهاست.ازنظرسیاسیدارایدومفهومجداگانهاست:دریک
مفهومسیاسیلیبرالیسمبهیکجریانسیاسیبورژوازیاطالقمیشدکهدر
آریستوکراسی آن،درزمانیکهسرمایهداریصنعتیعلیه بودن عصرمترقی
فئودالیمبارزهمیکردودرصددگرفتنقدرتبود،بهوجودآمدورشدکرد.
لیبرالهایاآزادمنشاندرآنزمانبیانگرمنافعومدافعطبقهایدرحالرشد
وبالندهبودند،آزادیازقیدوبندهایاقتصادیواجتماعیدورانفئودالیسم
راطلبمیکردند،میخواستندکهقدرتمطلقٔهسلطنتمحدودشود،در
در سیاسی حقوق سایر و آزاد رأی حق و یابند راه لیبرال عناصر پارلمان
شود. شناخته رسمیت به آن بورژوایی مفهوم به دوران آن خاص محدودٔه
بهیکروشالقیدانهودرویشمسلکانه لیبرالیسم درمفهومسیاسیدیگر،
درداخلحزبطبقٔهکارگرنسبتبهدشمنطبقاتیاطالقمیشود.دراین
مفهوملیبرالیسمبهمعنایآشتیطلبیغیراصولیبهضرراساساندیشههای
نقض گرفتن نادیده و خطا مقابل در بیجا نرمش لنینیسم، ـ مارکسیسم
اصولبهعللمشخصیبهکارمیرود.لیبرالیسمدراینمفهومازتظاهرات
که جریان این با مارکسیستی احزاب است. اندیویدوالیسم و اپورتونیسم
انقالبی پیگیریدراجرایخطمشیومبارزٔهاصولیوهشیاری با مخالف

استمبارزهمیکنند.
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)Leader( 9 ـ لیدر�

رئیس معنای به سیاسی ُعرف در زعیم. رهبر، معنای به انگلیسی واژٔه
برگزیدٔهیکگروهاجتماعییابهمعنایشخصیکهافرادگروهیاورابهطور
کلیبهرهبریقبولدارند،یابهمعنایشخصیکهدرمیانیکگروهدارای

بیشتریننفوذاستومشیآنراتعیینمیکند،بهکارمیرود.
یامشیسیاسیدر یامظهریکعقیدهوجریان لیدربهشکلَسمُبل گاه
داده لیدرتشخیص نوع اجتماعسه میآید.درجامعهشناسیوروانشناسی
متفاوتی عملی تأثیر و کارآیی که دموکراتیک، و لیبرال حودکامه، میشود:

دارند.
جامعه، تکامل از معین لحظٔه هر در تاریخی، شخصیتهای کنار در
ازسایررهبرانوجوددارندکهدررأسگروههایکموبیش طیفوسیعی
فعالیتهایگوناگون و قرارمیگیرند، نیرومند بیش یا کم احزاب و وسیع
اقتصادییاسیاسییافرهنگیوتربیتیوغیرهانجاممیدهند.اینلیدرهادر
مدیریتامورمختلفاجتماعینقشویژهومعینیایفامیکنند،وتأثیرمعینی
برگرایشهاواشکالوآهنگسرعتتکاملرشتههایمختلفاجتماعیبه

جایمیگذارند.

)Marxisme – Léninisme( 9۶ ـ مارکسیسم ـ لنینیسم

عبارتاستازمجموعٔهتعالیمانقالبیمارکسوانگلسولنین،سیستم
کاملآموزشونظریاتفلسفی،اقتصادی،اجتماعیوسیاسیآنان.

بنیانگذار مارکسیسممشتقاستازنامکارلمارکس)1883-1818(
کمونیسمعلمیورهبروآموزگارپرولتاریایجهان.مارکسیسمیعنیمجموعٔه
تعالیمونظریاتاوورفیقهمرزمشفردریکانگلس)18۲۰-18۹۵(،در
نیمٔهقرنگذشته]نوزدهم[برشالودٔهرشدمبارزٔهرهاییبخشطبقٔهکارگروبه
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مثابهبیانتئوریکیمنافعاساسیاینطبقهوبرنامٔهپیکاربهخاطرسوسیالیسم
وکمونیسمپدیدشد.

پیدایشمارکسیسمیکچرخشانقالبیبزرگودورانسازدرتاریخعلم
ودرزمینههایمهمیازشناختبشریچونفلسفه،اقتصادسیاسیوآموزش
سوسیالیسموغیرهمحسوبمیگردد.مارکسوانگلسآنچنانعلمانقالبی
بلکه نیست، تنهاتوضیحدرستجهان ایجادکردندکهوظیفهاش را واقعی
تغییرآناست:تغییرطبیعت،جامعه،وانسان.تعالیممارکسیسمجهانبینی
و نیرومندی راز که میدهد قرار بشر دسترس در را همهجانبهای و کامل

شکستناپذیریاشدردرستیومطابقتاشباواقعیتاست.
مطلباساسیدرمارکسیسمعبارتاستازُمدّللساختننقشورسالت
تاریخیطبقٔهکارگربهمثابهسازندٔهجامعٔهبدونطبقٔهکمونیستی.مارکسبا
کشفقوانینعینیاقتصادسرمایهدارینابودیجبریآنوناگزیریاستقرار
جامعٔهسوسیالیستیراثابتنمود،وبدینترتیب،کمونیسمعلمیکهیکیاز
مهمتریناجزایمتشکلٔهمارکسیسماستپیریزیشد.ماتریالیسمدیالکتیک
وماتریالیسمتاریخیشالودٔهفلسفیمارکسیسمـلنینیسمراتشکیلمیدهند
کهبهمثابهیکآموزشخالقوزندهمرتبًاتکاملمیپذیردوغنیمیشودوبا
هرنوعُدگماتیسم،َتحُجر،برخوردسطحیویکجانبهمغایراستونیروی

خالقٔهآناززندگیوپراتیکانقالبیسرچشمهمیگیرد.
ـ مارکسیسم مشخصٔه وجه پراتیک و تئوری بین جداییناپذیر وابستگی
لنینیسماست،یعنیهمانچیزیکهانواعنظریاترفرمیستیورویزیونیستی،
سکتاریستیوبوروکراتیکفاقدآنند.مارکسوانگلسدرهمانهنگامحیات
نتیجهگیریهای و نظریات با بخشیده، تکامل را آموزشخود مرتبًا خویش
جدیدغنیکرده،صحتعقایدخودرادرکورٔهتجربٔهانقالبیتودههاوآخرین

دستاوردهایعلموفنمحکمیزدهاند.
مرحلٔهجدیدتکاملمارکسیسمـپسازپیدایشامپریالیسموآغازدوران
)1۹۲۴-187۰( لنین ایلیچ والدیمیر نام با ـ سوسیالیستی انقالبهای
پیونددارد.خدمتلنینبهتعالیممارکسوانگلسوغنیکردنآنبهاندازهای
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زیاداستکهامروزبهحقاینمجموعٔهتعالیمیکپارچهوتفکیکناپذیررا
مارکسیسمـلنینیسممینامیم.

تحلیل و تجزیه و بررسی برای را مارکسیستی دیالکتیک داهیانه لنین
مرحلٔه قوانین و ماهیت و برد کار به جدید تاریخی مرحلٔه نوین پدیدههای
انقالب تئوری کرد، تحلیل و راکشف سرمایهداری تولید طرز امپریالیستی
سوسیالیستیراتکاملبخشید،وامکانپیروزیچنینانقالبیرانخستدر
عملصحت در اکتبر سوسیالیستی کبیر انقالب ساخت. ُمدّلل کشور یک
لنینیستباتعمیمتجربیات اندیشههایلنینراثابتکرد.احزابمارکسیستـ
خوددرپیکاربهخاطراستقاللملیوسوسیالیسمکهدراسنادوبرنامههای
آنهاوهمچنیندراسنادواعالمیههایجلساتمشورتیبینالمللیمنعکس

است،مارکسیسمـلنینیسمراغنیترکردهتکاملمیبخشند.
انسان میلیونها پراتیک بلکه تئوری فقط نه لنینیسم ـ مارکسیسم امروز
اینشرایط در وکمونیستیمشغولند. بنایجامعٔهسوسیالیستی به که است
نقشواهمیتمارکسیسمـلنینیسمبهمراتبفزونیمییابد،زیراکهجامعٔه
نو،آگاهانهوطبقنقشهبنامیشود.شرطعمدٔهتکاملمارکسیسمـلنینیسم

مبارزٔهدائمیآنبااپورتونیسمورویزیونیسمراستو»چپ«است.

)McCarthysme( 9٧ ـ مک کارتیسم

است. آمریکایی»جوزفمککارتی«مشتقشده نامسناتور از واژه این
اینسناتورمرتجعآمریکاییونمایندٔههارترینمحافلامپریالیستی،دربحبوبٔه
جنگسردریاستکمیسیونفرعیتحقیقاتارگانهایدولتیآمریکارا،که
درسال1۹۵1تأسیسشدهبود،بهعهدهداشتوتحتعنوانفعالیت ضد 
افرادو پیگردوسرکوب ازرذیالنهترینوموذیانهترینشیوههادر آمریکایی
سازمانهایمترقیاستفادهمیکرد.مککارتیسممترادفبااستفادهازوسایلی
برایسرکوب پروندهسازی و اتهامزنی ترور، تهدید، ارعاب،شانتاژ، چون
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افرادوسازمانهایمترقیاست.مککارتیسممظهراقداماتمحافلیاست
میکوشند و دارند سیاسی و اجتماعی حیات کردن فاشیستی در سعی که

آزادیهاوحقوقدموکراتیکراازبینببرند.

)Machiavelisme( 9 ـ ماکیاّولیسم�

ایتالیاییکهدراواخرقرن ماکیاّولنویسندهوسیاستمدار اینواژهازنام
پانزدهمواوایلقرنشانزدهممیزیستهمشتقشدهاست.ویبهزمامداران
ایتالیاتوصیهمیکردکهبرایرسیدنبههدفخودبههروسیلههرچندمذموم
وناشایستمتوسلشوندوترسیازانتخابوسیلهنداشتهباشند.اومیگفت
هدفتوجیهکنندٔهوسیلهاست.واژٔهماکیاّولیسمبهمعنایآنسیاستوروشی
استکهازهیچوسیلهایبرایرسیدنبههدفرویگرداننیستودراینراه
موازیناخالقی،انسانی،شرفوفضیلترازیرپامیگذارد.بهعبارتدیگر،
ماکیاّولیسمیعنیرواداشتنهرگونهشیوهایولومنافیاخالقووجدانو
مباینحقیقتوعدالت،براینیلبههدفسیاسیخود.چنینشیوهایبهکلی
باروشوسیاستاحزابکمونیستوکارگریبیگانهاست.احزابطراز
نوینکارگریمابینهدفووسیلهرابطهقائلند.مارکسمیگفتنمیتوانبه

هدفهایشریفباوسایلغیرشریفدستیافت.

)Maltusianisme( 99 ـ مالتوسیانیسم

اینواژهازناممالتوسکشیشانگلیسیکهدراواخرقرنهجدهمواوایل
قرننوزدهممیزیستمشتقشدهاست.تئوریاویکنظریٔهبورژواییعمیقًا
ازدیاد میزان از سریعتر بسیار بشر کهجمعیت میگفت او است. ارتجاعی
موادغذاییرشدمیکندوازاینمقدمٔهغلطنتیجٔهغلطتریمیگرفتکهگویا
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خودتودههایمردمعلتبدبختیوفقرموجودهستند،زیرازادوولدسریع
آنهاستکهموجبگرسنگیوتنگدستیمیشود.طرفداراننظریٔهمالتوس
نظاماجتماعیومناسباتتولیدیواستثماررانادیدهمیگیرند،بهنقشعلم
وتکنیکودستاوردهایآنتوجهیندارند.مارکسنادرستیایننظریهرادر

هماندوراننشاندادهاست.
درایناواخربرخیازجامعهشناسانآمریکاییوانگلیسیوغیرهکوشش
کردهاندایناندیشهرااحیاکنندوباتئورینومالتوسیانیسمخودسعیدارند
جنگهای حتٰی آنها کنند. توجیه را امپریالیستی دول مستعمراتی سیاست
غارتگرانراوسیلهایبرایبهبودوضعزندگیمردممیشمرندزیراکهافراد

اضافیراازبینمیبرد!
حقیقت در است. انسانی ضد و ارتجاعی ماهیت دارای تئوری این
و امپریالیستی جنگهای سرمایهداری، نظام در زحمتکشان فقر و بدبختی
استثمار بر متکی نظام این آشتیناپذیر تضادهای ثمرٔه همه کشورگشاییها،
استوبهاصطالحقانونجاودانیجمعیتکهموردادعایهوادارانمالتوس

استهیچپایٔهعلمیندارد.
زندگی وضع سریع بهبود با همزمان جمعیت ازدیاد و تاریخی تجربٔه
تودٔهمردمدرکشورهایسوسیالیستی،درعملپوچبودناینتئوریرانشان

میدهد.

)Manifeste( ١٠٠ ـ مانیفست

اینواژهکهگاهآنرااعالمیه،پیام،نظرگاهوغیرهترجمهکردهانددارای
عقاید اصول ابراز یا تفصیلی پیام آن مفهوم رایجترین است. مفهوم چند
یاحزبسیاسی،شخصیتها ازجانبیکگروه خویشاستکهمیتواند
معموالً مانیفست یک در شود. منتشر وغیره هنری و ادبی سازمانهای یا
جهانبینی،مراموبرنامٔهعملوتصمیمهاوپیشنهادهاییکهبایداجراگردد
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قیدمیشود.مشهورتریننمونٔهآنمانیفست حزب کمونیستاستکهدرسال
18۴8توسطمارکسوانگلسنوشتهشدهوبهمثابهاعالمیٔهظهورکمونیسم
برنامهوار مارکسیستی عقاید اصول کتاب این در میرود. شمار به علمی

تشریحشدهاست.
منتشر نویسنده یا مثاًلیکگروههنرمند مانیفستممکناستازجانب
پیام باشد. اینمکتب باشرحعقاید ایجادیکمکتبهنری شودوعالمت
مشهورنخستینجلسٔهمشورتیاحزابکمونیستوکارگریخطاببههمٔه
مردمجهاننیزبهمانیفستصلحمشهوراست.گاهیاوقاتیکدولت،یایک
حزبسیاسینیزبیانعقایدونظریاتیایکتصمیممهمخودرامانیفست
ناممینهد.درجریانانتخابات،اغلبمانیفستانتخاباتیمنتشرمیشودکه
برنامٔهعملرادربرمیگیرد.دربرخیموارد،واژٔهمانیفستحتٰیبهمعنای
یکمتنسیاسییاورقٔهتبلیغیکههدفشیکمسئلٔهمشخصوحاّداستو
دربینمردمتوزیعمیشود،استعمالشدهاست،ودراینمعنابهمفهومیک

تراکتمفصلتراست.

١٠١ ـ مبارزٔه حزبی

مبارزٔهحزبیبردونوعاست:مبارزٔهبرونحزبیومبارزٔهدرونحزبی.
و خود آرمانهای خاطر به حزب که است مبارزهای حزبی برون مبارزٔه
دشمنان علیه مبارزه این میدهد. انجام خویش برنامهای هدفهای اجرای
با و آنها یاموقت دائمی وهمدستان استقالل و دموکراسی و سوسیالیسم
کمکهمٔهمتحداندائمییاموقتطبقٔهکارگرصورتمیگیرد.اینمبارزٔه
اقتصادی و سیاسی ایدئولوژیکی، عمدٔه سهشکل در و است اصلیحزب
انجامگیرد:علنی،یعنیدر بهدوصورت اینمبارزهمیتواند بروزمیکند.

کادراجازٔهقوانین،ومخفی،یعنیدرورایقوانینموجود.
وقتیحزبعلنیاستبایدخودراهموارهبرایانتقالبهکارمخفیآماده



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی ١9۴

نگاهداردتابههنگامتوطئٔهارتجاعویورشقوایاستبدادی،سازمانهایخود
امکاناتعملیاشمحدودمیشود. راحفظکند.وقتیحزبمخفیاست
دراینصورتشیؤهزندگیوفعالیتحزبیتغییراتیمییابد.دراینحالت
تلفیقکارمخفیوعلنیاهمیتویژهایکسبمیکند.برایتفهیمشعارهای
حزبوتجهیزمردم،استفادهازسازمانهایعلنیوامکاناتقانونیضرورت
خاصمییابد.آمیختهکردناینعملباکارمخفیبایدبامهارتوتدبیرانجام

گیرد.
مبارزٔهبرونحزبیبراینیلبههدفاساسیاستراتژیکیوانجامانقالب
ازدوراهاساسیمیتواندصورتپذیرگردد:مسالمتآمیزوغیرمسالمتآمیز

یاغیرمسلحانهومسلحانه.
ازتظاهرات،اعتصاباتو یاغیرمسلحانهیعنیاستفاده راهمسالمتآمیز

انتخاباتونظایرآن.
مبارزٔه مسلحانه، قیام از استفاده یعنی غیرمسالمتآمیز یا مسلحانه راه

پارتیزانی،جنگانقالبیونظایرآن.
ولی برسد، هدف به مسالمتآمیز طریق از که میدهد ترجیح حزب
طبقاتحاکمبااعمالقهریامحوهمٔهآثاردموکراسیوازبینبردنامکانات
مبارزٔهمسالمتآمیز،راهغیرمسالمتآمیزمبارزهراتحمیلمیکنند.ضمنًاباید
دانستکهبهعلترشدونیرومندیروزافزوناردوگاهسوسیالیستی،نهضت
کارگریوجنبشآزادیبخشملیوضعفناگزیروروزافزونامپریالیسمو
ارتجاع،امکاناتپیروزیراهمسالمتآمیزبیشترشدهودرآیندهبازهمبیشتر

خواهدشد.
آموزشلنینیانقالبآناستکهحزبنبایدهیچکدامازراههاواشکال
از باید مشخص احوال و اوضاع با متناسب بلکه کند، مطلق را مبارزه
بهسرعت لزوم باشدکهدرصورت آماده و استفادهکند مبارزه همٔهاشکال

شکلیرابهشکلدیگرتعویضنماید.
انقالببههرشکلیکهعملیگرددـمسالمتآمیزیاغیرمسالمتآمیزـ
جنبٔهتحمیلدارد،بااعمالقهرهمراهاست،یعنیفقطبااعمالقدرتاست
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انقالبی طبقٔه به را خود جای و میشود سرنگون ارتجاعی حاکم طبقٔه که
میدهد.مسئلٔهاصلیدرانقالببهدستآوردنقدرتحاکماست.بنابراین،

شکلبهدستآوردنقدرتحاکمجنبٔهفرعیدارد.
مبارزٔهدرونحزبیمبارزهایاستکهبرایتحکیموحدتحزب،دفاع
ازایدئولوژیوجهانبینیومشیسیاسیوموازینتشکیالتیحزبوعلیه
مبارزهدرچارچوبموازین این انجاممیگیرد. انحرافات»چپ«وراست
هر پذیرد. بایدصورت دموکراتیک اصلسانترالیسم اساس بر و تشکیالتی
گونهروشهایگروهیوفراکسیونیدرحزبطرازنوینطبقٔهکارگرمحکوم
است.درداخلحزباصلسّریتوعلنّیتهردومراعاتمیشود.مراعات
ارگانهای است. حزبی حیات مهم مسائل از دو این بین تناسب صحیح
پیوسته جامعه افراد و کارگر طبقٔه خود، اعضای مقابل در حزب رهبری
واقعیاترامیگویندودرعینحالبرایجلوگیریازگزندودستُبرددشمن،
آن امنیتحزبواعضای بهسود را مبارزه،سریت بهخاطرموفقیتدر و

مراعاتمیکنند.

١٠2 ـ مبارزٔه طبقاتی

مبارزٔهطبقاتیعبارتاستازمبارزهایکهبهاشکالگوناگونبینطبقٔه
خصلت بیانگر و مظهر و دارد، جریان شونده استثمار طبقٔه و استثمارگر
آشتیناپذیرمنافعایندوطبقهاست.مبارزٔهطبقاتینیرویمحرکٔهاساسیدر
تمامجوامعمنقسمبهطبقاتمتخاصم،یعنیدورانهایبردهداری،فئودالیسم
وسرمایهداریبهشمارمیرود.کشفطبقهومبارزٔهطبقاتیقبلازپیدایش
مارکسیسمصورتگرفتومورخانواقتصاددانانوجامعهشناسانمترقیو
حتیبورژواییبهوجودطبقاتدرجامعهومبارزٔهطبقاتیبینآنهاپیبرده
انگلس بودند،ولیتئوریعلمیمبارزٔهطبقاتیراکارلمارکسوفردریک
تدویننمودند،اهمیتآنرابهمثابهنیرویمحرکٔهجوامعمنقسمبهطبقات
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انقالب ازطریق اینمبارزه ثابتکردند،ونشاندادندکهباالخره متخاصم
و طبقه نوع هر بردن بین از به پرولتاریا دیکتاتوری استقرار و سوسیالیستی

ایجادجامعٔهبدونطبقات،یعنیجامعٔهکمونیستی،میانجامد.
لنینمینویسد:

مارکسیسم جامعه، ظاهری آشفتگیهای و خمها و پیچ »در
راهنمایاصلیرابهدستمیدهدوقوانینعینیوضروری
طبقاتی مبارزٔه تئوری راهنما، این میکند. کشف را جامعه

است.«
لنیناضافهمیکند:

از است عبارت افراد متضاد وهدفهای آمال »سرچشمٔه
تفاوتبینموضعوشرایطزندگیطبقاتیکهاینافراددرآن

جایدارندوجامعهراتشکیلمیدهند.«

و فئودالیسم و بردهداری اقتصادی ـ اجتماعی صورتبندیهای در
مقابل نقطٔه در کاماًل ستمکش طبقات و حاکم طبقات منافع سرمایهداری،
اربابان، )بردهداران، استثمارگر حاکم طبقٔه منافع دارد. قرار یکدیگر
را موجود بهرهکشی شکل تشدید و تولیدی مناسبات حفظ سرمایهداران(
ایجابمیکند؛وبرعکس،طبقٔهستمکشوبهرهِده)بردگان،رعایا،پرولتاریا(
خواستارتغییروتحول،رهاییازستمواستثماروبهبوداساسیوضعزندگی
از مبارزه این است. آشتیناپذیر متخاصم، طبقات مبارزٔه است. خویش
تضادآشتیناپذیروضعاقتصادیوسیاسیطبقاتدرجامعهناشیمیشود.
زندگی تحصیل بر دایر آنها خواست و اسارت برضد زحمتکشان مبارزٔه
بهتر،آزادوسعادتمندکاماًلطبیعیوطبققانونتکاملاست.بدونمبارزٔه
طبقات،ترقیاجتماعیروینمیدهد.ضمنًاهراندازهمبارزٔهتودههایاسیر
علیهاستثمارگرانسرسختترومتشکلترباشد،تکاملجامعهعلیالقاعده
سریعتراست.شکلعالیمبارزٔهطبقاتی،انقالباجتماعیاستکهدرترقی
جامعهنقشبزرگیدارد.درنتیجٔهانقالباجتماعیاستکهنظماجتماعی



١9٧امیرنیکآیین

کهنهنابودمیشودونظمجدیدومترقیجایآنرامیگیرد.
مبارزٔهبردگانبابردهداران مبارزٔه طبقاتی درجوامع برده برداری و فئودالیـ
تا ابزارتولید درجامعٔهبردهداریاشکالگوناگونیداشت:ازخرابکردن
قیامهایبزرگتودهاینظیرقیاماسپارتاکوسدرقرناّولقبلازمیالدکهدر
آنبیشازصدهزاربردهشرکتجستند.دردورانفئودالیسممبارزٔهطبقاتی
اشکالحادتریبهخودگرفت.دهقانانوفئودالهاطبقاتمتخاصماصلی
قرار دهقانان کنار در پیشهوران ویژه به و شهر زحمتکشان اغلب بودند.
میگرفتند.درایندورانقیامهابهصورتجنگهایدهقانیبروزمیکردکه
سرزمینهایوسیعیرادربرمیگرفتوسالهایطوالنیادامهمییافت.

فئودالی و بردهداری جوامع در محروم تودههای قیامهای معذالک،
بود، نیامده فراهم الزم شرایط زیرا بخشند، پایان استثمار به نمیتوانستند
سطحتولیدامکانگذاربهنظاماجتماعیآزادوبدوناستثماررانمیداد؛عدم
تشکل،روشننبودنهدفوطرقنیلبهآن،فقدانتئوریانقالبیوحزب
بهمثابهپیشاهنگوستادمبارزهمانعچنینگذاریبود.اینشرایطدردوران
سرمایهداریایجادمیشود.بااینحالقیامهایبردگانودهقانانکهپایههای

جامعٔهکهنهرامتزلزلنمودند،نقشعظیممترقیدرتاریخداشتهاند.
دوران در ویژه به مبارزٔهطبقاتی ـ در جامعٔه سرمایه داری مبارزٔه طبقاتی 
مییابد. بیسابقهای شدت استثمار، بر مبتنی دوران آخرین سرمایهداری،
و آگاهترین مترقیترین، بورژوازی، علیه بهرهِده تودههای مبارزٔه رأس در

متشکلترینطبقٔهجامعٔهمدرن،یعنیپرولتاریا،قراردارد.
در چه جامعه تکامل موجب سرمایهداری جامعٔه در طبقاتی مبارزٔه
انقالبی توفانی دورانهای در ویژه به چه و مسالمتآمیز نسبتًا دورانهای
میشود.درشرایطسرمایهداری،مبارزٔهطبقاتیدررشدنیروهایمولدهعامل
کماهمیتینیست،وبهویژهدرزندگیسیاسیواجتماعیجامعهاهمیتدارد.
مثاًلاینمبارزهدردورانمعاصرمانعجدیتحققنیاتشومامپریالیستهادر
زمینٔهجنگافروزی،یاسرکوبنهضتهاینجاتبخشملی،یاازبینبردن

بقایایآزادیهایدموکراتیکاست.
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درزمانمامبارزٔهطبقاتیپرولتاریادرمرحلٔهبحرانعمومیسرمایهداری
وتبدیلسیستمجهانیسوسیالیستیبهعاملتعیینکنندٔهتکاملجامعٔهبشری
بحران شدن عمیق سوسیالیستی، جهان سیستم پیشرفتهای دارد. جریان
افکار ورشکست تودهها، در کمونیست احزاب نفوذ افزایش سرمایهداری،

رُفرمیستی،شرایطمبارزٔهطبقاتیرابهسودطبقٔهکارگرتغییردادهاست.
ازمهمترینخصوصیاتجنبشکارگریمعاصرترکیبمبارزٔهپرولتاریا
و مّلی استقالل خاطر به خلقها همگانی جنبش با سوسیالیسم خاطر به
اتحاد امپریالیسم، علیه مشترک مبارزٔه اساس بر است. وصلح دموکراسی
و سوسیالیسم میپذیرد. صورت دموکراتیک و سوسیالیستی نیروهای
حقوق خاطر به مبارزه در پرولتاریا جداییناپذیرند. یکدیگر از دموکراسی
استفاده پیکار گوناگون اشکال از وسوسیالیسم دموکراسی بهخاطر خود،
هم در سیاسی خواستهای با اغلب کارگران اقتصادی مطالبات میکند.
میسازد. متوجه سرمایهداری انحصارهای بر را اساسی ضربٔه و میآمیزد
دراینمبارزهتودههایعظیمدهقانانوقشرهایمترقیروشنفکرانودیگر

اقشاردموکراتیکجامعهبهپرولتاریامیپیوندند.
سوی به را پرولتاریا ناگزیر طبقاتی، مبارزٔه رشد امپریالیسم، مرحلٔه در
و سوسیالیستی انقالب از پس میدهد. سوق سوسیالیستی انقالب انجام
اجتماعیکردنمالکیتوسایلتولیدیوسلبقدرتازطبقاتاستثمارگر،

راهبهسویجامعٔهبدونطبقهگشودهمیشود.
در - سوسیالیسم به  سرمایه داری  از  گذار  مرحلٔه  در  طبقاتی  مبارزٔه 
به گذار مرحلٔه پرولتاریا، دیکتاتوری استقرار و انقالبسوسیالیستی نتیجٔه
زیرا است، ناگزیر طبقاتی مبارزٔه مرحله، این در میشود. آغاز سوسیالیسم
قدرت برقراری با هیچوجه به شده افکنده زیر به قدرت از که بورژوازی
زحمتکشانومحومالکیتخصوصینمیتواندسرسازگاریداشتهباشد.
بههمینجهتدرمقابلحاکمیتپرولتاریاباسرسختیوبیرحمیمقاومت
طُرق و وسایل به پیروزمند پرولتاریای با مبارزه در بورژوازی میکند.
خود ارتباطات و اقتصادی مواضع از استفاده با میجوید، تشبث گوناگون
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باقشرفوقانیروشنفکرانوکارمندانومتخصصاننظامیمیکوشدزندگی
اقتصادیکشوروکارمؤسساتدولتیودفاعکشوررافلجسازد،میکوشدبر
افکارتودههایمردمتأثیرکندوباالخرهبهمنظوربرقراریمجددسرمایهداری
بهمبارزٔهمسلحانهعلیهزحمتکشاندستمیزندودرهمٔهاحوالبهکمک

سرمایٔهبینالمللیمستظهراست.
جریان حالتی در طبقاتی مبارزٔه پرولتاریا دیکتاتوری شرایط در بنابراین
داردکهپرولتاریاازلحاظسیاسیمسلطاستوموضعکلیدیاقتصادکشور
رادردستدارد.متناسببااینشرایطاشکالمبارزٔهطبقاتیدراینمرحله

تغییرمیکند.
طبقٔه دو دورانساز عمیق تحوالت نتیجٔه در سوسیالیستی جامعٔه در
دوست:کارگرانودهقانان،وهمچنینروشنفکرانزحمتکشسوسیالیستی
باقیمیمانند.تاهنگامیکهسیستمسرمایهداریدرجهانوجودداردمبارزٔه
طبقاتیزحمتکشانکشورهایسوسیالیستیعلیهبورژوازیامپریالیستیادامه
صحنٔه متوجه استثمارگر طبقات محو از پس مبارزه تیز لبٔه یافت. خواهد
را ایدئولوژیکی بیامان مبارزٔه بزرگ همچنینصحنٔه و میشود بینالمللی
دربرمیگیرد.خودسیاستهمزیستیمسالمتآمیزشکلیازاشکالمبارزٔه
طبقاتیدرصحنٔهجهانیاست.اینمبارزهتقویتهشیاری،افشایتوطئههای
امپریالیستها،تقویتنیروهایدفاعیومقاومتدربرابرهرگونهتجاوزرا
همزیستی هیچگونه ایدئولوژیکی زمینٔه در که است واضح میکند. ضرور

مسالمتآمیزیوجودندارد.

١٠٣ ـ مسئلٔه ارضی

کشاوررزی، در مالکیت مناسبات مسئلٔه از است عبارت ارضی مسئلٔه
مسئلٔهطبقاتومبارزٔهطبقاتیدرروستا.البتهدرصورتبندیهایاجتماعی
ـاقتصادیمختلفمسئلٔهارضیدارایمحتوایمختلفیاست.اینمحتوٰیرا
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خصلتنظاماجتماعیمربوطهوقوانیناقتصادیآنتعیینمیکند.
دهقانانکهدرمرحلٔهافولکموناّولیهپدیدمیگردند،دردورانبردهداری
تحتاستثمارشدیدبردهداران،بازرگانانورباخوارانقراردارند.صاحبان
بردهبیشازپیشبهوسعتزمینهایتحتمالکیتخویشمیافزایند.مبارزٔه
دهقانانباقیامبردگاندرآنزماندرهمآمیختکهخودموجبتزلزلنظام

بردهداریگشت.
درفورماسیونفئودالیسم،اراضیمتعلقبهارباباستواورعایارابه
شدتاستثمارمیکند.مبارزٔهدهقانانبرایگرفتنزمینوبرایآزادشدناز
قیودفئودالی،محتوایاساسیمسئلٔهارضیرادرایندورانتشکیلمیدهد.
این الغای اربابینقشقاطعرادر مبارزاتوقیامهایدهقانیعلیهاستثمار

نظامپوسیدهایفامیکند.
مناسبات رشد و نفوذ به ارضی مسئلٔه سرمایهداری فورماسیون در
سرمایهداریدردهمربوطاست.زمیندارانسرمایهدارنیرومیگیرند،برخی
مالکانزمینهایخودرابهاجارهمیدهندواجارهدارانبزرگخودازکارروز
مزدیروستاییاناستفادهمیکنند.قشرهایوسیعکمزمینوبیزمیندهقانان
وهمچنینکارگرانکشاورزیکهمحصولمستقیممناسباتسرمایهداریدر
دههستند،توسطزمیندارانسرمایهدارکهخودبهانواعمختلفعملمیکنند،

وتوسطمالکان،رباخوارانوتجاربزرگاستثمارمیشوند.
رشدسرمایهداریدردهبهتدریجبهجانشینشدنتولیدبزرگبهجایتولید
تودٔهاصلیدهقانان بهقشربندیدهقانانوخانهخرابی کوچککشاورزی،
منجرمیشود.ازیکطرفعدٔهکمیدهقانمرفهزمینهایخودراوسعت
میدهند،بنیٔهمالیواقتصادیخودراتقویتمیکنندوبهبورژوازیدهمبدل
دهقانان انبوهعظیم دیگر، ازسوی راکوالکمیگویند، آنها که میشوند،
فقیروبیچیزکهعدٔهروزافزونیازآنهابهکارگرکشاورزیمبدلمیشوند،

یادرشهرهابهصنایعجلبمیگردندیابهخیلبیکارانمیپیوندند.
صاحبان مالی، سرمایٔه تسلط سرمایهداری، نظام امپریالیستی مرحلٔه در
و عمیقتر کشاورزی بر نظیر مؤسسات و واعتباری رهنی بانکهای
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بر خود وامهای و اعتبارات با انحصارها و بانکها میشود. همهجانبهتر
قسمتمهمیازاراضیعماًلچنگمیاندازند،خریدوفروشمحصوالت
کشاورزیراقبضهمیکنند،وبهحسابگرانیکاالهایصنعتیوقیمتنازل
بقایای کشورها از برخی در میبرند. هنگفت سود کشاورزی، محصوالت
غیره،همچنان و اجارٔهجنسی و نظیرگرفتنسهم ـرعیتی، ارباب استثمار
ادامهپیدامیکند.قبلازاینمرحلهنیزشرکتهایسرمایهداری،واسطههای
ثروتمندوَسَلفَخرانازهمینطریقدهقانانراغارتمیکنند.حتٰیدهقانان

خردهپایصاحبزمیننیزازطرقمختلفدرایننظاماستثمارمیشوند.
تغییر برای ارضی، مسئلٔه حل برای نیز دهقانان مبارزٔه مراحل، این در
مناسباتمالکیتدرکشاورزی،برایگرفتنزمین،برایازبینبردنبقایای
و زمینداران تسلط و سرمایهداری، استثمار نوین اشکال علیه فئودالیسم،
و بیچیز دهقانان مبارزٔه سرمایهداری، رشد با مییابد. تشدید شرکتها
کارگرانکشاورزیعلیهکوالکهانیزبسطپیدامیکند.رهبرومتحددهقانان
دراینمبارزه،طبقٔهکارگراست.درنظامسوسیالیستی،بابرانداختناستثمار
ازاشکالمختلف ازمالکانوزمیندارانبزرگواستفاده وسلبمالکیت
تعاونیوهمکاریدهقاناندرتولیدکشاورزی،واستقرارمناسباتتولیدی

سوسیالیستیدرکشاورزی،مسئلٔهارضیحلمیشود.

١٠۴ ـ ملت و مسئلٔه مّلی

به تاریخی تکامل طی که انسانها پایدار اشتراک از است عبارت ملت
وجودآمدهوبرشالودٔهاشتراکزبانوسرزمینوحیاتاقتصادیوعوامل
روانیویکسلسلهخصوصیاتوُخلقیاتملی،کهدرفرهنگملیتجلی
به برشمردیم که مشترک مشخصٔه وجوه این تمام است. استوار میکند،
به را افراد گروه اشتراک خود مجموع در آنها تمامی و مربوطند یکدیگر
در و قانونمند بهطور انسانی، افراد اجتماع اینشکل میسازد. مبدل ملت
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ورشد پیدایش به وابسته و بهوجودمیآید تاریخی تکامل از معینی مرحلٔه
اشتراک دیگر تاریخی اشکال ملتها، پیدایش از پیش است. سرمایهداری

افرادوجودداشتهاست،نظیرطایفه،قبیلهوقوم.
طایفهاشتراکافرادیاستکهپیوندخونیواقتصادیدارند؛اجتماعچند
داشتند اّولیهوجود اشتراکی درجامعٔه اینها راتشکیلمیدهد. قبیله طایفه،
وپایٔهآنهابرمالکیتاشتراکیوسایلتولیدواستفادٔهمشترکازآنهاقرار
داشت.قومدرجامعههایبردهداریوفئودالینوعیدیگرازاشتراکافرادی
استکهدارایپیوندهایخونیهستندوسرزمینوزبانوفرهنگمشترک
دارند،ولیایناشتراکهنوزبهاندازٔهکافیپایدارنیستودرمقیاسکشوری

نیزاشتراکاقتصادیهنوزکاملنیست.
رفت میان از تدریج به سیاسی و اقتصادی تجزیٔه سرمایهداری، رشد با
به که افراد پایدار اشتراک و آمد بهوجود مقیاسکشوری در واحد بازار و
گفتٔهلنینعواملاقتصادیریشهدارمایٔهاینپایداریاست،تأمینگشت.لنین
میگویدملتبهمثابهشکلوقالبیبرایتکاملنیروهایمولدهوفرهنگو

حیاتمعنویخلقهانقشبسیارمهمیدرزندگیجامعهایفامیکند.
ملترابانژادنبایداشتباهکرد.نژادیکمقولٔهزیستشناسیاستکهوجه
مشخصٔهآنخصایصجسمیوظاهرینظیررنگپوستوشکلوچشمو
هیچوجه به فرهنگیخلقها و سیاسی اقتصادی، تفاوتسطح است. غیره
دارای نژادها تمام افراد که میکند ثابت علم نیست. نژادی اختالف معلول
استعدادهایهمانندهستندوعقبماندگیبرخیازآنهادارایعللاقتصادی

وسیاسیواجتماعی،وبهویژهتسلطاستعماراست.
بارشدسرمایهداری،وبهویژهدردورانامپریالیسم،تضادهایاجتماعی
طبقاتشدیدتر بین مبارزٔه میکند، پیدا تکامل پیش از بیش ملت داخل در
متحدان و کارگر طبقٔه طبقاتی مبارزٔه با پیش از بیش ملی منافع و میشود
مبارزه، و اینتضاد بر برایسرپوشگذاشتن بورژوازی پیوندمییابد. وی
بینملل، کینٔه و بینمللمیدمد.دشمنی ناسیونالیسموخصومت آتش در
سلطٔه ناگزیر و عواقبشوم از همه ملی وخوردهای زد و ملی اختالفات
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تدریج به ملت سیمای سرمایهداری سرنگونی از پس است. سرمایهداری
عمیقًاتحولمیپذیردوبهیکملتنو،آزادازطبقاتوتضادهایطبقاتیو
مبارزٔهطبقاتی،بهملتسوسیالیستیبدلمیشودکهشالودٔهآنرااتحادطبقٔه
ریشه از نیز ملل بین مناسبات میدهد. تشکیل زحمتکش دهقانان و کارگر
عوضمیشود،عللبیاعتمادیوکینههاازبینمیرود،ستمملیبرچیده
شده،جایآنراکمکواحتراممتقابل،تبادلروزافزوناقتصادیوفرهنگی
وتکاملموزونوهماهنگوشکوفانجمعیمیگیرد.درسوسیالیسمرشد
پس میرود. پیش ملل بین دوستی و اتحاد با موازی ملت هر شکفتگی و
رفتن بین از به منجر ملل پیش از بیش نزدیکی کمونیسم، کامل پیروزی از
شکل یافته، تکامل کمونیستی جامعٔه یک در شد. خواهد ملی تفاوتهای
جدیدیازاجتماعتاریخیافرادایجادخواهدشدکهوسیعترازملتخواهد
بودوتمامیبشریترادریکخانوادٔهواحدگردخواهدآورد.البتهاینثمرٔه
تکاملبسیارطوالنیجامعهخواهدبودوبسیاردیرترازتحققیگانگیکامل

اجتماعیصورتپذیرخواهدشد.
مسئلٔه مّلیـیعنیمسئلٔهطرقووسایلرهاییملتهایاسیروبرقراری
تساویحقوقمیانخلقها.مارکسیسمـلنینیسماهمیتمسئلٔهملیراخاطر
تاریخی مشخص برخورد مسئله این به باید که است معتقد و ساخته نشان
داشت،یعنیبرایحلصحیحآنالزماستتکاملجامعهرادردورانهای
در طبقاتی نیروهای تناسب معین، کشور هر تکامل خصوصیات مختلف،
زحمتکش تودههای فعالیت درجٔه معین، کشور درون در و جهان صحنٔه

ملتهایمختلف،وسطحآگاهیوتشکلآنهارابهحسابآورد.
نیست.دردوران اهمیتمسئلٔهملیدرهمٔهدورانهایکسان و محتوٰی
تشکیل و فئودالیسم سرنگونی به بود وابسته ملی مسئلٔه ملتها پیدایش
دولتهایملی.دردورانامپریالیسممسئلٔهملیبهیکمسئلٔهبینالمللیوبین
دولتهابدلشدهبامسئلٔهآزادیازیوغاستعماردرهممیآمیزد.اینمسئله
همچنینبامسئلٔهارضیوابستگیپیداکرده،زیراتودٔهعمدٔهشرکتکنندهدر
نهضتهایرهایبخشملیرادهقانانتشکیلمیدهند.درعصرمااحزاب
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کمونیستتوجهفراوانیبهحلمسئلٔهملیوکمکبهجنبشهایرهاییبخش
ملیمبذولمیدارند.

مارکس،انگلسولنینمسئلٔهملیراتابعمنافعمبارزهبهخاطرسوسیالیسم
وترقیاجتماعیمیدانستندوخاطرنشانمیساختندملتیکهبرملتدیگر
ستمکندخودنمیتواندآزادباشد.آنهاثابتکردندکهمسئلٔهملیدرمجموع
تنها آن قاطع نیستوحل قابلحل خوددرچارچوبجامعٔهسرمایهداری
درشرایطجامعٔهسوسیالیستیامکانپذیراست.تنهادرجامعٔهسوسیالیستی
برابریکاململتهاتحققمیپذیرد،هرملتیحقداردسرنوشت استکه
تاجدا اینحق کثیرالمّله یککشور داخل در و کند، تعیین مستقاًل را خود
همبستگی و اصولی و داوطلبانه اتحاد میگیرد. بر در نیز را کامل شدن
برادرانهدراینکشورهاتنهابرشالودٔهاحترامکاملبهحقوقمساویهمٔهملل

امکانپذیراست.
میهنماایرانکشوریاستکثیرالمّلهورشتههایمختلفیخلقهایساکن
ایرانرابههمپیوندمیدهد.اینخلقهاطیقرونمتمادیتاریخبایکدیگر
سرنوشتمشترکیداشتهاندودرابداعوایجادفرهنگغنیوبرازندٔهایران
باهمهمکاریکردهاندودرراهاستقاللوآزادیمتحدًاودوشبهدوشهم
ایراندرراهمبارزه فداکاریهایبیشمارنمودهاند.منافعاساسیخلقهای
نتیجٔهوجودستمملی باهمدرمیآمیزد،ولیدر ارتجاع امپریالیسمو علیه
تأمین مانع نیستند.ستمملی ازحقوقحقٔهخودبرخوردار اینخلقها همٔه
فرهنگی و اقتصادی ترقیسیاسی، راه در مانعی و بینخلقها عمیق اتحاد

همهجانبٔهکشورشدهاست.
پسازانقالبکبیرسوسیالیستیاکتبر،نهضتمللاسیردرراهآزادیو
استقاللبهمرحلٔهنوینیواردشدونیرومندیبیسابقهاییافت.تشکیلسیستم
جهانیسوسیالیستیشرایطبازهممساعدتریرابرایمبارزٔهآزادیبخشملل
ایجادکرد.انقالبرهاییبخشملیبااحرازاستقاللسیاسیپایاننمیپذیرد.
ایناستقاللاگربهتغییراتبنیادیدرزندگیاجتماعیواقتصادینینجامد،
استقاللیاستُسستبنیاد.فروریختنسیستممستعمراتیامپریالیسمدرزیر
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ضرباتجنبشرهاییبخشملیازلحاظاهمیتتاریخیخودبالفاصلهپس
ازتشکیلسیستمجهانیسوسیالیسمقراردارد.

)Nationalisation( ١٠ ـ ملی کردن�

ملیکردنیعنیآنکهزمین،بانکها،وسایطحملونقل،کارخانجاتو
مؤسساتمختلفتولیدیوبازرگانی،انتفاعیوبهطورکلیوسایلتولیداز
مالکیتاشخاصیاشرکتهایخصوصیبهدرآوردهشده،بهتعلقدولت

درآید.
بنابراینمفهومملیکردنعبارتازالغایمالکیتاشخاصوشرکتهای
و افراد این که است وسایلی و مؤسسات از خارجی و داخلی خصوصی
شرکتهابرایبهرهکشیسرمایهداریازآناستفادهمیکنندوتبدیلآنهابه
مؤسساتووسایلیکهدرتصرفومالکیتدولتاست.وقتیمیگوییمملی
نفتیخارجی کمپانیهای دست از آن آوردن در به یعنی نفت کردنصنایع
بازرگانی بهدستدولت.وقتیمیگوییمملیکردن امورآن وسپردنکلیٔه
خارجی،یعنیانحصارکلیٔهدادوستدهابادیگرکشورهاتوسطدولتوکوتاه
کردندستبازرگانانازآن.ملیکردنمؤسساتومدارسخصوصیکهبه
بنگاههایتجارتیوکسبدرآمدسرشاربدلشدهاند،یعنیسلبمالکیتاز

سرمایهدارانصاحباینمؤسساتواستقرارمالکیتدولتبرآنها.
معرف جامعهای هر در و دارد طبقاتی خصلت خود دولت که آنجا از
ومدافعطبقهیاطبقاتیاست،ملیکردنرانیزجداازسرشتطبقاتیدولت
نمیتواندرنظرگرفت.دراینمفهومبیشترروشنمیشودکهملیکردننه

فقطیکمقولٔهاقتصادیبلکهیکمقولٔهسیاسینیزهست.
آن معنای به هنوز مؤسسات کردن« »ملی سرمایهداری کشورهای در
دولتموجودخود زیرا است، بههمٔهخلق متعلق اینمؤسسات که نیست
کردن« »ملی سرمایهداری کشورهای در نیست. خلق همٔه معرف و مدافع



واژهنامٔهسیاسیواجتماعی 2٠۶

نمیکند. ایجاد تولیدی نوین مناسبات و نمیبرد بین از را استثمار شالودٔه
و نفوذ درجٔه آنها، مبارزٔه و طبقات نیروی تناسب به بسته اینجوامع، در
سرمایهدار گروههای داخل انفعاالت و فعل یا زحمتکش، تودههای قدرت
میشود تعقیب مختلفی هدفهای مؤسسات کردن ملی از آنها، منافع و
کردن محدود به منجر گاه کردن ملی میآید. دست به گوناگونی نتایج و
سرمایهداری شکل تقویت به گاه و میشود انحصاری گروههای قدرت
دولتیمیانجامد.گاهسرمایهدارانازملیکردنبرایفروشکارخانجاتو
وسایلکهنهوفرسودٔهخودوواگذاریبارنوسازیومدرنیزهکردنآنهابه
دوشدولت،یعنیخزانٔهعمومی،استفادهکردهاند.بههنگامقدرتتودههای
اساسی خواستهای جهت در کردن ملی آنها، فعال ومبارزٔه زحمتکش

زحمتکشانومحدودکردنقدرتسرمایهدارانصورتمیگیرد.
طبقٔهکارگر عمدٔه دشمن سرمایهداری کشورهای در حاضر حال در
دهقانان، عمدٔه دشمن انحصارها این هستند. سرمایهداری انحصارهای
حتی و روشنفکران، و کارمندان اکثریت کوچک، وسرمایهداران پیشهوران
نیزهستند.طبقٔهکارگرضربٔهاساسیخودرا بخشیازسرمایهدارانمتوسط
علیهانحصارهامتوجهمیسازدوکلیٔهقشرهایاساسیخلقراکهدرمحو
متشکل خود دور به هستند ذینفع انحصارها مطلقٔه قدرت کردن محدود یا
به که است شرایطی طبق دامنهدار کردن ملی طرفدار پرولتاریا میسازد.
حداکثربهحالمردمسودمندباشدواینجزئیازبرنامٔهپرولتاریابرایمبارزه

علیهقدرتمطلقٔهانحصارهااست.
درکشورهایدرحالرشد،ملیکردندارایاهمیتحیاتیویژهایاست.
ملیکردنمؤسساتخارجیمتعلقبهانحصارگراناهرمهایاساسیتسلط
خارجیرادرهممیشکندوتضمینیبرایاستقاللفراهممیسازد.درنتیجه،
ملیکردنیکاقداممهمضدامپریالیستیاستکهامکاناتجدیبرایرشد
همهجانبهومستقلاقتصادملیفراهممیسازد.دراینموردنیزهرقدردولت
کشوردرحالرشدبیشترمعرفومدافعتودههاباشد،بیشترتحتنظارت
به باشد،عململیکردنعمیقتروروشنتر بیشتردموکراتیک باشد، مردم
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داخلی استثمارگران به بیشتر قدر هر عکس بر و بود، خواهد تودهها سود
متکیباشد،ازملیکردن،درعملبیشتردرراهپروارکردنایناستثمارگران

وبازکردنمیدانبرایبهرهکشیآنهاازمردماستفادهخواهدشد.
هنگامیکهقدرتدولتیبهدستتودههایزحمتکشبیفتد،هنگامیکه
ملی میگیرد، دست به را دولت زحمتکشان سایر با اتحاد در کارگر طبقٔه
کردنعبارتازسلبانقالبیمالکیتازطبقاتاستثمارگر،ایجادمالکیت
باملیکردن تنها تمامخلقاست. بهملک تبدیلمؤسسات و سوسیالیستی
خصلت بین تضاد یعنی سرمایهداری اساسی تضاد که است سوسیالیستی
اجتماعیتولیدوشکلخصوصیوسرمایهداریمالکیتازبینمیرود.در
مالکیتهای و تولید عمدٔه وسایل به مربوط کردنسوسیالیستی ملی آغاز،
را متوسط و کوچک انفرادی مالکیتهای و است سرمایهداری خصوصی
کردن ملی جریان کشورها، مختلف شرایط طبق عمل، در نمیگیرد. بر در
سوسیالیستیبهاشکالمختلفمیتواندصورتگیرد.مثاًلبابازخریدهمراه
باشدیانه،کلیٔهاراضیزراعیرادربرگیردیانه،مؤسساتتولیدیکوچکو

متوسطومؤسساتخدماتکوچکومتوسطراشاملشودیانه.
در که عصری سوسیالیسم، به سرمایهداری از گذار عصر ما، عصر در
آننبردبرایرشداقتصادملیومستقلومبارزهعلیهمونوُپلهاجایمهمی
در یافتهاست. ویژهای فعلّیت و ملیکردنحّدت اشغالمیکند،مسئلٔه را
کشورهایسرمایهداری،چهپیشرفتهوچهدرحالرشد،اینمسئلهوابستگی
تودههادر تأثیر با مبارزٔهاجتماعی، بامجموعٔهعوامل کاملوجداییناپذیر
حکومت،بانبردبهخاطردموکراسیوسوسیالیسمدارد.احزابکمونیست،
ملیکردنمؤسساتسرمایهداریرادررابطهبامنافعاقتصادملی،دررابطه
دیدگاه از آن به میکنند، مطرح وسوسیالیسم دموکراسی بهخاطر پیکار با
شرکت برای مبارزه کادر در را کردن ملی برای مبارزه و مینگرند طبقاتی
از دفاع حکومتی، دموکراتیک استقراراصول کشوری، درامور زحمتکشان
منافعزحمتکشانوبهبودزندگیآنانوهموارکردنراهنیلبهسوسیالیسم
منابع میکند سعی دولت همیشه سرمایهداری کشورهای در میدهند. قرار
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در دهد. قرار انحصارگران ازهمه قبل و درخدمتسرمایهداران را دولتی
اینکشورهادولتهاسعیمیکننددستاوردهایمردمراجهتملیکردن،
کهنتیجٔهمبارزهایشدیدوطوالنیبودهاست،مسخکنندوآنراازمحتوای
عملی تسلط و ایران نفت صنایع در را آن نمونٔه سازند. خالی خود مترقی
همهجانبٔهکنسرسیومدرحکومتسابقبرآنوهمچنیندربرخیرشتههای

ملیشدهاقتصادیاتفرانسهیاانگلستانمیبینیم.
واندیشهای بیفایده کردن ملی که گرفت نتیجه نباید تجربیات این از
تعمیق و دستاوردها برایحفظ اّوالً که گرفت نتیجه باید بلکه کهنه، است
محتوایمترقیآنهابایدمبارزهکرد،وثانیًاملیکردنبهخودیخودراهگذار
بهجامعٔهنویننیست.درجهانسرمایهداریبخشهایملیشدهبههدایت
منافععمومیسرمایه تحتالشعاع هرحال در دولتسرمایهداری، ارادٔه و
قراردارد.درجامعٔهسرمایهداریمسئلٔهملیکردنبهعالوهبهمثابهرابطهو
تناسببینبخشخصوصیوبخشعمومییادولتیمطرحمیشود.اکنون
هیچکسدیگرلزوممداخلٔهدولترادراموراقتصادیمنکرنمیشود،حتی
به خاص، رشتههای در را دولتی سرمایهگذاریهای خود نیز انحصارگران
ویژهآنهاکهسودآوریفوریندارند،یادررشتههایتحقیقاتیوغیرهتوصیه
میکنند.آنهاکهدررشتههایدشوارونیازمندسرمایهگذاریهایعمومیبه
ُپرنفع مؤسسات برسر وقتیصحبت میکنند، اعتراف دولت دخالت لزوم

میرسدمیگوینددولتتاجرخوبینیست.
خود نوبٔه به دموکراتیک و ملی حکومت یک در مؤسسات کردن ملی
وسایلمالیالزمرابرایاجراییکبرنامٔهاجتماعیمترقیودرراهبهروزی
ورفاهمردم،برایاجراییکسیاستملیوبرایرشداقتصادیودرنتیجه
برایتحکیماستقاللکشورفراهممیکندوامکانمیدهدکههمکاریهای
بینالمللیوسیعمالیوبازرگانیواقتصادیفارغازتسلطسرمایٔهخارجیو
وابستگیهاینواستعماری،یعنیباتضمیناستقاللملیصورتپذیرشود.به
اینجهتودراینشرایطاستکهملیکردنشکلمدرنوشکلدموکراتیک

رشداقتصادیاست.
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١٠۶ ـ مناسبات تولیدی و نیروهای موّلده

نیروهای موّلدهعبارتندازوسایلکار،موضوعکار،علموفنکهبهکمک
آنهانعممادیتولیدمیشودوانسانهاکهاینوسایلرابهکارمیگیرندوبا
کمکتجربٔهخوددرتولیدومهارتدرکار،همٔهنعمتهایموجودزندگی

راتهیهمیکنند.
درتماممراحلتکاملجامعه،نیرویاساسیتولید،تودههایزحمتکش
نیروهای میکنند. ایفا تولید تکامل در را قاطع نقش آنها هستند. و بوده
مولدهعنصرانقالبیتولیدندورشدآنهاشالودٔهرشدوتحوالتاجتماعی
راتشکیلمیدهد.نیروهایمولدهبیانگررابطٔهبینانسانازیکسوواشیاء
وقوایطبیعتازسویدیگرند.بازدهکاروتسلطانسانبرطبیعتبههمان
یافتهباشد،یعنیوسایلتولیدو نیروهایمولدهرشد بیشتراستکه اندازه
و فرهنگی ومهارتوسطح وتجربه باشد کارکاملتروهمهجانبهتر ابزار
علمیانسانهاباالترباشد.درجریانتولید،انسانهاوسایلوابزارتولیدرا
تکمیلمیکنند،ماشینهایجدیدیمیآفرینند،ازطبیعتبهتروهمهجانبهتر
بهرهمیگیرند،برنیروهایطبیعتمهارمیزنند،شناساییهایفنیوعلمی
خودراکاملتروغنیترمیکنندوبهاینترتیبرشدمداومنیروهایمولدهرا
تأمینمیکنند.علمباترقیاتشگرفوکشفیاتبزرگوانقالبیخوددرهمٔه
زمینهها،باتأثیردرشرایطاقلیمیوتسخیرکیهانوکشفمنابعجدیدانرژی
رهبری و اقتصادی امور ادارٔه دقیق تدوینشیوههای با طبیعت، بر تسلط و
جامعهوغیره،بیشازپیشبهیکعاملقاطعدرزمینٔهافزایشنیروهایمولده
تبدیلمیگردد.رشدنیروهایمولدهاساستکاملتولیدوشالودٔهتغییرعنصر

دیگرتولید،یعنیمناسباتتولیدیاست.
مناسبات تولیدیعبارتاستازروابطیکهبینانسانهادرجریانتولید،
مبادلهوتوزیعنعممادیمستقرمیگرددوخودپایهوزیربنایاقتصادیجامعه
راتشکیلمیدهد.ماهیتاینمناسباتتولیدیاستکهسراسرنظامزندگی
اجتماعیوساختدرونیاجتماعراتعیینمیکند.مسئلٔهاساسیدربررسی
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وضعمناسباتتولیدیعبارتازایناستکهوسایلتولیددراختیاروتملک
کیست؟آیاتعلقبههمٔهجامعهداردیادرمالکیتبرخیاشخاص،گروههاو
طبقاتاستکهازاینتملکبرایبهرهکشیازسایرافراد،گروههاوطبقات
استفادهمیکنند.بهدیگرسخن،وضعمناسباتتولیدیبهمانشانمیدهدکه
وسایلتولید،ودرنتیجهنعممادیکهتوسطانسانهاایجادمیشود،چگونه

بینافرادجامعهتقسیممیگردد.
صورتبندیها انواع که است تولیدی مناسبات انواع همین درست
درجوامع میآورند. وجود به را اقتصادی - اجتماعی فورماسیونهای یا
طبقات به منقسم جوامع در یعنی سرمایهداری، و فئودالیسم و بردهداری
و تسلط پایٔه بر فرد، از فرد استثمار شالودٔه بر تولیدی مناسبات متخاصم،
تابعیتاستواراست.درسوسیالیسم،اینمناسبات،همکاریرفیقانه،سود
استثماروستم ازهرگونه انسانهاییاستکه بین متقابل مشترکوکمک

فارغهستند.
مناسباتتولیدیونیروهایمولدهدروحدتدیالکتیکیقراردارند.درجٔه
تکاملمناسباتتولیدیراسطحرشدنیروهایمولدهمعینمیکندوبهنوبٔه
آن تأثیرمیگذارد، مولده نیروهای ورشد تکامل در تولیدی مناسبات خود
راُتندیاُکندمیکند.قانوناقتصادیعامدرکلیٔهصورتبندیهایاجتماعی
-اقتصادیعبارتاستازقانونتطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهای
مانع بدون و کامل طور به میتوانند هنگام آن فقط مولده نیروهای مولده.
رشدیابندکهمناسباتتولیدیدرجامعهباخصلتووضعنیروهایمولدهدر
مرحلٔهمعینتکاملآنمطابقتکند.درجریانتکاملجامعه،مناسباتمستقر
نیروهایمولدهعقبمیمانندودرجوامع ازتحوالتورشد تولیدی شدٔه
متضادباالخرهدرمرحلٔهمعینیتطابقاّولیٔهخودرابرآنازدستمیدهند،
راه در بندی و قید به و میشوند واقع تضاد در مولده نیروهای باخصلت
انقالب اینموقعاستکهعصر در نیروهایمولدهمبدلمیگردند. تکامل
اجتماعیآغازمیگردد،انقالبیکهتضادراحلمیکندوجامعهرابهمرحلٔه
کیفیتًاباالتریارتقامیدهد.برخوردبیننیروهایمولدٔهرشدیابندهوبالندهبا
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مناسباتتولیدیکهنهوفرسوده،پایٔهاقتصادیانقالبراتشکیلمیدهد.
متضاد منافع و متخاصم طبقات فقدان علت به سوسیالیستی درجامعٔه
رهبری طریق از و تولید وسایل بر اجتماعی مالکیت وجود علت به آنان،
علمیوطبقنقشٔهجامع،تضادهایناشیازعقبماندنمناسباتتولیدیاز
رشدنیروهایمولدهبهبرخوردخصمانهوبهانفجارنمیانجامد،بلکهباانجام
رُفرمهایبهموقعوتغییراتالزموبهبودمداومادارٔهاموراقتصادیورهبری

جامعه،روابطتولیدیبارشدنیروهایمولدهتطبیقدادهمیشود.
مناسبات و مولده نیروهای وحدت همین از است عبارت تولید شیؤه 
تولیدیدرهردورانمعینتاریخی.شیؤهتولیدبیانگرنحؤهبهدستآوردن
وسایلزندگیبشریاست،ازخوراکوپوشاکگرفتهتامنزلوسوختو
وسایلتولیدوغیرهکهبرایموجودیتنوعبشروتکاملاجتماعضرورت
نیروهایطبیعیرادربر انسانواشیاءو بین اینمفهومهممناسبات دارد.
میگیردوهممناسباتبینخودانسانهاراازنظرمالکیتبروسایلتولید.

آغاز مولده نیروهای در تغییرات و رشد با تولید، شیؤه تغییر و تحول
خصلت با تولیدی مناسبات تطابق قانون طبق و خود دنبال به که میشود
تولید شیؤه میگردد. منجر را تولیدی مناسبات در تغییر مولده، نیروهای
به جامعه یک بنیادی تحول میدهد. تشکیل را اجتماعی نظام هر شالودٔه
معنایتغییرشیؤهتولیددرمفهومدیالکتیکیآناستکهتمامزندگیاجتماع
واندیشههاونهادهاومؤسساتاجتماعیرابهدنبالخودتغییرمیدهد.بدین
جهتاستکهتاریخرشدجامعهدردرجٔهاّولتاریخشیوههایتولیدیاست
از نووعالیتری آنهامرحلٔه از رامیگیردوهریک کهیکیجایدیگری

تاریخجامعٔهبشریرانشانمیدهد.

)Militarisme( ١٠٧ ـ میلیتاریسم

عبارتاستازسیاستدولسرمایهداریدایربهتحکیموتقویتمداوم
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نیروهاینظامی،استفادهازنیروینظامیدرامورسیاسیوتدارکجنگهای
و ارتجاعیترین سیطرٔه استقرار به منجر عمل در میلیتاریسم اشغالگرانه.
کشور سیاسی و اجتماعی حیات بر انحصاری سرمایٔه عناصر متجاوزترین

میشود.
درزمینٔهتولید،میلیتاریستیکردنیانظامیکردنآنبهشکلازدیادتولید
صنایعاسلحهسازیوبهکارافتادنچرخزّرادخانٔهجنگیورشتههایمربوط
به دیگر رشتههای در صنعتی تولید آن با همزمان و میشود جلوهگر آن به
نتیجٔه نیزکاستهمیشود. بهطورمطلق پایینمیآید،وحتٰیگاه نسبی طور
زیرا است، زحمتکشان وضع شدن وخیم اقتصاد، کردن نظامی مستقیم
مصارف برای و میرسد تسلیحات مصرف به کشور درآمدهای منابع اکثر
عمرانیواجتماعیمقدارکمتریباقیمیماند.بهعالوه،برمالیاتهاافزوده
میشود،دستمزدواقعیپایینمیآیدوازقدرتخریدکاستهمیشود.محافل
میلیتاریسم به خویش سیطرٔه وادامٔه تضادها رفع برای سرمایهدار زمامدار
ایجاد و تضادها تشدید موجب خود سیاست این ولی میشوند، متوسل
با اینسیاستهمزمان تضادهایجدیددربطننظامسرمایهداریمیشود.
سیطرٔهانحصارها،تشبثاتدولامپریالیستیعلیهکشورهایسوسیالیستیو
نهضتآزادیبخشملیوزحمتکشانکشورخودوانعقادپیمانهاینظامی
تجاوزکارانهوسعتمییابد.سرمایهداریانحصاریدولتیمیلیتاریسمرابه
طرزبیسابقهایشدتمیدهدومصارفعظیمتسلیحاتی،وجودنیروهای
نظامیبسیارزیادواختصاصبودجههایکالنبهمخارججنگیراموجب
میگردد.میلیتاریسمکهموجبافزایشثروتگروههایخاصیازبورژوازی
و میانجامد، گرانی و پول تورم تودهها، بهخانهخرابی میشود انحصاری
دورنماییکجنگجهانسوزباقربانیهاونابودیهایبیسابقهرادرمقابل
بشریتمیگشاید.مبارزٔهزحمتکشانعلیهمیلیتاریسم،علیهمصارفجنگی،
علیهنظامیکردنحیاتسیاسیواجتماعی،بخشیازمبارزهعلیهانحصارها

وبهخاطرصلح،دموکراسیوسوسیالیسماست.
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)Nationalisme( ١٠ ـ ناسیونالیسم�

ازواژٔه»ناسیون«بهمعنایملتمشتقاستومفهومملیگریمتعّصب
حق از دفاع و میهنپرستی با را آن نباید میرساندو را ملل سایر خصِم
حاکمیتملیاشتباهکرد.دراینمفهومناسیونالیسمیکیازاصولایدئولوژی
وسیاستبورژوازیاست.تظاهرآنبرترشمردنوواالدانستنهمٔهخصایل
وویژگیهایملتخودوخواردانستنوبهُسخرهگرفتنودشمنانگاشتن
میزند، دامن خلقها بین خصومت به که ناسیونالیسم، است. ملل سایر
رشد به وابسته و شد پدید بورژوازی جامعٔه در ملت پیدایش جریان در
سرمایهداریاست.اینایدئولوژیوسیاستدردوراناعتالیسرمایهداری
و ملی آگاهی ایجاد در و کرده بازی مترقی نقش فئودالیسم علیه مبارزه و
تشکیلدولتملیمؤثربودهاست.ناسیونالیسم،کهبیانگرمناسباتبینملل
دردورانسرمایهداریاستبهدوشکلتظاهرمیکند:اّولنزدملتحاکم،به
شکلشوینیسمملتبزرگکهمظاهرآنتفاخروبرتردانستنخودولگدمال
کردنحقوقومنافعدیگرانوتمایلبهتحلیلبردندیگراندرخوداست؛
دّوم،نزدملتمحکوم،بهشکلناسیونالیسممحلیکهتظاهرآنعدماعتماد

بهدیگران،درخودفرورفتنملیوتمایلبهانزواوجداییاست.
مبلغانبورژوازیورفرمیستهاباسفسطهپیرامون»منافععمومیملت«
وتحریکناسیونالیسم،بااشاعٔهتعصباتملیواحساساتبرتریجویانهیا
انزواطلبانهوکینهتوزانهسعیمیکنندآگاهیطبقاتیزحمتکشانراتخدیرکنند،
درنهضتکارگریجداییبیفکنند،وجنگهایاستعماریواستیالگرانهرا
توجیهکنند.ناسیونالیسمبامصالحزحمتکشانوبامنافعواقعیملیسازگار

نیست.
و مشخص تاریخی، برخوردی ناسیونالیسم با کمونیستها برخورد
بر که را حاکم ملت ناسیونالیسم لنینیستها ـ مارکسیست است. منطقی
را آن و قاطعانهطردمیکنند دیگرصّحهمیگذارد برملت سلطٔهیکملت
ارتجاعیمیشمرند،وازناسیونالیسمملتاسیربهآنمعناکهدارایمحتوای
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ضدامپریالیستی،دارایمضمونخلقی،دموکراتیکومترقیاست،بدانمعنا
کهخواستارآزادیوحاکمیتورشدملیمستقالنهاست،حمایتمیکنند.
نبردهایضداستعماری،درمرحلٔه امپریالیسمو بهعبارتدیگر،درعصر
معینیازرشدوُنضجنهضتآزادیبخشملی،کمونیستهاازنظرتاریخی
موّجهمیشمرندووظیفٔهخودمیدانندکهازآنجنبهازناسیونالیسمملتاسیر
ومحکومکهعلیهامپریالیسممتوجهاستپشتیبانیکنند،زیراکهدراینمرحلٔه
مشخص،ناسیونالیسمدارایمحتوایدموکراتیکعمومی،دارایماهیتضد

امپریالیستی،وهدفآنکسباستقاللسیاسیواقتصادیاست.
استثمارگرانومرتجعانبهسویآشتیواتفاقباامپریالیستهاگرایش
دارندومیکوشندسرانجامناسیونالیسمرادرکورهراهخدمتبهسرمایهداری
واستثمارزحمتکشانخودیبیندازند.کمونیستهابااینجنبٔهناسیونالیسم

مبارزهمیکنند.
درجامعٔهسوسیالیستی،هنگامیکهبرابریواقعیحقوقبینمللبرقرار
شود،زمینههایاجتماعیواقتصادیناسیونالیسمنیزازبینمیرود،اگرچه
رفتار و آگاهی در سرمایهداری کهنٔه نظام بقایای بهصورت آن از مظاهری
برخیافرادباقیمیماند،زیراکهِسحرناسیونالیسمسختجانودیرپاست.
مارکسیسمـلنینیسمدربرابرناسیونالیسم،اصلانترناسیونالیسمپرولتری
راقرارمیدهد.هدفغاییزحمتکشانیعنیالغایاستثماروایجادجامعٔه
کمونیستیتنهاازراهاتحادزحمتکشانهمٔهمللواجرایسیاستوایدئولوژی

انترناسیونالیسمپرولتریامکانپذیراست.
درحالحاضرهمانطورکهدرسنداصلیکنفرانسجهانیاحزاببرادر

گفتهمیشود:
»امپریالیسمباتشویقناسیونالیسمارتجاعیدرکشورهایرشد
یابنده،اصطکاکهاایجادمیکندوبینآنهانفاقمیافکندو
علیه را ناسیونالیسم این لبٔه پیش از بیش میکوشد شدت به
سوسیالیسموکمونیسممتوجهکند،وازاینراهنیروهایملی
ومترقیوانقالبیونرادراینکشورهامنشعبوپراکندهکند،
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خود، دوستان بهترین از را میهنپرست مبارزان میکوشد و
یعنیازکشورهایسوسیالیستیوجنبشانقالبیکارگریدر

کشورهایسرمایهداریجداومنفردکند.«

ناسیونالیسمشکلاندیویدوآلیسموخودپرستیجمعیمتعلقبهبورژوازی
وخردهبورژوازیاست،انباشتهازغروربیجانسبتبهخودونفرتبیخردانه

نسبتبهدیگراناست.
انترناسیونالیسمبرروحیٔهُکِلکتیویسم،پیوندوهمبستگیپرولتاریامتکی
نظرمیگیرد. در دیگر منافعملل رادرچارچوب منافعملت استوحفظ
کمونیستهادرعینانترناسیونالیستبودنمیهنپرستانواقعیهستند.آنهابه
خلقکشورخود،بهمیهنخود،بهافتخاراتواقعیآندرفرهنگوعلموهنر
عشقمیورزند.تمامزندگیومبارزٔهآنهاوقفسعادت،رفاهوترقیمادی
پای تا کمونیستها میهنپرستی است. میهنشان مردمزحمتکش معنوی و
جانوبهقیمتخونثابتشدهاست.اینمیهنپرستیازناسیونالیسم،ازکین
نسبتبهمللدیگر،ازغروردربارٔهزورگوییهاوکشورگشاییهایگذشتهو
ملتخودبیگانهاست.کمونیستهاخواستارتأمینحقحاکمیتخلقهای
ُمبّلغ داخلمیهنخودومدافعتمامیتواستقاللکشورخودهستند.آنها

پرشورمیهنپرستیوبشردوستیراستینهستند.

)Neocolonialisme( ١٠9 ـ نواستعمار

دردورانتالشیسیستممستعمراتیامپریالیسم،درمقابلنهضتجوشان
وتحکیم ایجاد درشرایط استقاللطلبی، پرشور مبارزٔه و ملی رهاییبخش
سراسر در سوسیالیسم اندیشههای روزافزون نفوذ و سوسیالیستی اردوگاه
جهان،درحالیکهسوسیالیسمبهعاملتعیینکنندهدرجهانتبدیلمیشود،
را غیر سرزمینهای گذشته مثل که ندارد امکان امپریالیستها برای دیگر
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استعمارکنند،یعنیسیادتمطلقوآشکارسیاسیواقتصادیونظامیخود
رابرآنهامستقرسازند.

و جهان بر سیادت سوقالجیشی نقشههای اجرای برای امپریالیستها
حفظوبسطنفوذسیاسی،اقتصادیوایدئولوژیکیخودناچاربهشیوههای
مقاصدخود به تا میبرند کار به تازهای اسلوبهای میکنند، عمل دیگری
آن به نیل شیوههای ولی هستند، استعماری ماهیتًا مقاصد این یابند. دست
جدیداستوبااستعمارکالسیکدراواخرقرننوزدهمونیمٔهاّولقرنبیستم
تفاوتدارد.ازاینجهتهمآنرااستعمارنومیخوانند.اینشیوههاینوو

اسلوبهایتازٔهامپریالیستهاچیست؟
عمدهترینآنهافهرستوارازاینقراراست:

1ـحاکمکردنگروههایمحلیدستنشاندٔهخودکهبهحاالتمختلف
ودردرجاتگوناگونازسیاستامپریالیستهاپیرویمیکنند،باتوسلبه

توطئه،کودتا،ترورونظایرآن.
وکشاورزی تجارت درصنعت، اساسی اهرمهای دردستگرفتن ـ ۲
بهوسیلٔهسرمایهگذاریهایمستقیمومختلط،تسلطازراهصدورسرمایه،
دادنقرضه،سیاسِتبهاصطالحکمک،وهمچنینفشاراقتصادیوتطمیع

محافلحاکم.
مانع ماهیتًا نابرابرکه مبادلٔه با بازرگانیخارجیغیرمساوی ـتحمیل 3
رشداقتصادیشده،کشوررادرحالتبازارفروشمحصوالتساختهشده

بهقیمتانحصاریوتهیٔهموادخامارزانقیمتنگاهمیدارد.
۴ـتشکیلبانکهاوُکنسرنهاودیگرمؤسساتاقتصادیکهدولتیدر
این میگیرند، دست در را کشور اقتصادی نبض و میشوند دولت داخل
کشور چندین توسط جهانی نوین استعمار وسایل چندملیتی، شرکتهای

امپریالیستیهستند.
۵ـتحمیلقراردادهاینامساویوباشرایطسنگینواسارتباراعماز

سیاسی،نظامیواقتصادی.
۶ـکشاندنبهپیمانهاینظامیدوجانبهیامنطقهای
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و خیریه و مطبوعاتی و فرهنگی اصطالح به مؤسسات از استفاده ـ 7
گروههای در سیاسی استفادٔه سوء و دستهبندیها برای آنها نظیر و تعاون
هیئتحاکمهازیکسو،وبراینفوذایدئولوژیکیدرجامعهواشاعٔهنظریات

تخطئهکنندٔهدموکراسیواستقاللوسوسیالیسمازسویدیگر.
در آن ساختن ذینفع و ملی بورژوازی جلب راه در کوشش ـ 8
بسط منظور به دیگر قشرهای برخی جلب و مشترک سرمایهگذاریهای

تکیهگاهاجتماعیخود.
و مصنوعی برخوردهای ایجاد و دودستگی و نفاق از استفاده ـ ۹

تفرقهافکنیبیننیروهایرهاییبخشملیومترقی.
1۰ـاستفادهازآنتیکمونیسمبهاشکالگوناگونراستو»چپ«آن.

باتوسلبهاینشیوههاونظایرآن،کشورهایبزرگامپریالیستیبسیاری
ممالکدیگررابهویژهدرآسیاوآفریقاوآمریکایالتینوابستهبهخودنگاه
میدارند،اگرچهدرآنهاحکومتهایمحلی،ارتش،دولتومجلسمحلی
وجودداردودرظاهرنوعیاستقاللسیاسیصوریحفظمیشود.دربهکار
بهعلتقدرت آمریکا ایاالتمتحد بهویژه نفوذوسلطه، ایناشکال بردن
امروز آمریکا امپریالیسم است. حایز را اّول مقام خود سیاسی و اقتصادی
ناشی سودهای کلیٔه چهارم سه خلقهاست. بینالمللی عمدٔه استعمارگر
جیب به سرمایهداری، کشورهای همٔه به انحصاری سرمایههای صدور از
شرکتهایآمریکاییمیرود.امپریالیسمآمریکابهمیراثخوارعمدٔهسیستم
آمریکا متحد ایاالت درعینحال، بدلشدهاست. امپریالیستی مستعمراتی
در را کننده رهبری و قاطع نقش که زیرا است، معاصر بینالمللی ژاندارم
مقابلجنبشهایمترقیواستقاللجوبهعهدهداردومرکزاساسیاستعمار

جدیداست.
دراینشرایطروشناستکهمبارزهعلیهاستعماربامبارزهعلیهاستعمار
کالسیکبهپایاننمیرسد.استقاللسیاسیبااینکهگامیبهجلواستولی
اگرتحکیمنشود،بااستقاللاقتصادیتوأمنباشد،بههیچوجهبرایجوابگویی
بهنیازجامعهوخواستمردمکافینیست.بههمینجهتپیکاربرایتحکیم
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استقاللسیاسیوکسباستقاللاقتصادیوازبینبردنهرگونهوابستگی
بهامپریالیسمبایدهمچنانادامهیابد.هدفمبارزاندراینپیکاربایدروشن
شیوههای و امپریالیستی انحصارهای و جهانی امپریالیسم متوجه صریح و
کشورهای یعنی متحد و دوست باید همچنین باشد. کهنه و نو استعمار
سوسیالیستیونهضتکارگریکشورهایپیشافتادٔهسرمایهداریبهدرستی
تمیزدادهشود.اینمبارزهایاستکهدرعصرمادروسعتودرعمقبسط
مییابدوپسازحلمسائلسیاسی،متدرجًابهمسائلاقتصادیواجتماعی
حاّدمیپردازدوریشهایوپیگیرترمیشود.هدفهمٔهنیروهایاصیلملی
ومترقی،ودررأسآنهاطبقٔهکارگروحزبویدرمبارزهبرضدامپریالیسم

واستعمارنوینعبارتاستاز:
تسلط ساختن ریشهکن نوین، استعمار و استعمار بقایای کلیٔه محو ـ 1
و سالم مستقل، اقتصاد تحکیم و خارجی انحصارهای طرد امپریالیسم،

همهجانبٔهرشدیافتٔهملی.
با انجاماصالحاتاساسیارضی فئودالی، بقایای نظاماتو الغای ـ ۲
شرکتهمٔهدهقانانوبهنفعهمٔهدهقانانوحلمسئلٔهارضیهمراهباایجاد

اقتصادکشاورزیشکوفان.
3ـتعقیبسیاستخارجیصلحجویانهوضدامپریالیستی.

۴ـتعمیمدموکراسیدرحیاتاجتماعیواستقرارحقوقوآزادیهای
دموکراتیکبهنحویکهسرنوشتکشوررابهدستتودههایمردمبسپارد.

۵ـتأمینرفاهوترقیوعدالتاجتماعی.

١١٠ ـ وضع انقالبی

تضادمیانرشدنیروهایمولدهومناسباتتولیدی،مبانیاقتصادی،یعنی
انقالب انقالبرافراهممیآوردودرمرحلٔهمعینیضرورت شرایطماّدی

اجتماعیرامطرحمیسازد.
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فراهمآمدنشرایطماّدیانقالببرایانقالبکافینیست.برایانقالب
اجتماعیعالوهبرشرایطمادی،تغییراتعینیمعیندیگریکهشرایطعینی
اصطالحمیشودضرورتدارد،وبهقوللنین»مجموعٔهاینتغییراتعینی،

وضعانقالبینامیدهمیشود.«
لنینبرایوضعانقالبیسهعالمتعمدهمیشمارد:

1ـبحرانملیعمومیکههماستثمارشوندگانوهماستثمارگرانرادر
به نخواهند »پایینیها«، استثمارشوندگان، فقط نه که معنا بدین برمیگیرد،
شیؤهگذشتهزندگیکنند،بلکهاستثمارگران،»باالییها«،همنتوانندبهشیؤه

گذشتهحکومتنمایند.
۲ـتشدیدفوقالعادٔهفقرونیازتودههایزحمتکش.

3ـتشدیدقابلمالحظٔهفعالیتتودههایزحمتکشبهنحویکههمدر
نتیجٔهبحرانعمومیوهمدرنتیجٔهاقداماتخودهیئتحاکمهبیشازپیش

بهمبارزٔهتاریخیمستقلجلبمیشوند.
شرایط در سوسیالیسم اردوگاه وجود خصوص به بینالمللی، اوضاع
انقالبدر امپریالیستی، انقالبیدرکشورهای یابحرانهای انقالب کنونی،
کشورهایهمجوار،جنگونیزبحرانهایناشیازستمملیوتبعیضنژادی
وغیره،بهمثابهعواملعینیمیتواننددرپیدایشوضعانقالبیمؤثرباشند.

در تاریخی شرایط حسب بر و عینی تغییرات از ناشی انقالبی وضع
کشورهایمختلفمیتواندبهشکلهایگوناگونبروزکند،ودراینیاآن
کشور،دراینیاآنزمانمعین،اینیاآنعاملعینیدرپیدایشوضعانقالبی

نقشکمتریابیشتریداشتهباشد.
نیستو انقالبیمیسر بدونوضع انقالب ایناستکه آنچهمهماست
وضعانقالبیمعلولدگرگونیهایعینیمعیندرزندگیاجتماعیاست،و
ایندگرگونیهابهقوللنین»نهفقطبهارادٔهافرادوگروههاواحزابجداگانه،

بلکهحتٰیبهارادٔهطبقاتجداگانهنیزبستگیندارد.«
انقالببدونوضعانقالبیمیسرنیست،ولیازهروضعانقالبی،انقالب
پدیدنمیآید.برایاینکهامکانتحولانقالبیبهتحققبپیوندد،عاملذهنی
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نیزضرورتدارد.بهقوللنین:
مولودوضعی بلکه نیست، انقالبی هروضع مولود »انقالب
یعنی ذهنی، دگرگونی پیشگفته، تغییرات به آن در که است
توانایی طبقٔه انقالبیبهاقداماتتودهاِیبهحدکافینیرومندی
اضافهشودکهبتوانددولتکهنهراکههیچگاهحتٰیدردوران
)یا شکند هم در نمی افتد، نیندازند، را آن اگر نیز بحرانها

متزلزلسازد(.«�
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